
G E M E E N T E N I E U W S

BUILDING  CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Gemeentehuis 
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Telefoon: (0299) 658 585
E-mail: gemeente@waterland.nl
Website: www.waterland.nl

FACEBOOK-SQUARE INSTAGRAM TWITTER-SQUARE /gemwaterland

Publieksbalie (op afspraak)
Maandag 09.00 - 12.30 uur
Dinsdag 09.00 - 12.30 uur
Woensdag 08.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.30 uur, 18.00 - 
20.00 uur
Vrijdag 09.00 - 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
Op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur

Milieustraat Purmerend
Van IJsendijkstraat 186, 1442LC Purmerend 
Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

12-01 Fractievergadering
16-01 Startersloket: sterk starten met je 
 eigen bedrijf
19-01 Voorbereidende vergadering

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Voor 
inwoners is het mogelijk om in te spreken 
bij raadsvergaderingen en fractievergade-
ringen. Voor meer informatie hierover kunt 
u mailen naar griffie@waterland.nl. 
Raadsvergaderingen zijn ook te volgen 
via Omroep Pim of via https://waterland.
bestuurlijkeinformatie.nl.

 WEEK 2 - 12 JANUARI 2023

 WERKEN AAN DE WEG

JACHTHAVEN WATERLAND IN MONNICKENDAM 
Op 12 januari 2023 start Van Geemen met de 
werkzaamheden noodzakelijk voor het bouwrijp 
maken van de nieuwe entree naar Jachthaven 
Waterland, locatie Hemmeland, als onderdeel 
van de ontwikkeling van project Galgeriet in 
Monnickendam.
Recreatiegebied Hemmeland en Jachthaven 
Waterland zijn gedurende de werkzaamheden 
gewoon toegankelijk voor verkeer. Enige 
stremming valt echter niet uit te sluiten.Hier-
voor is op sommige momenten een omleiding 
noodzakelijk en worden er (verkeers-)maat-
regelen getroffen. Lees verder op onze website. 

De Boa’s van gemeente Waterland zijn 
sinds kort uitgerust met nieuwe elektrische 
fietsen. Hiermee zijn zij beter uitgerust 
voor hun taken en wendbaarder in de 
kernen en binnenstad.  

Ook met uw foto in de krant komen? 
Stuur uw foto dan naar 
communicatie@waterland.nl of tag de 
gemeente Waterland op social media: 
@gemwaterland.

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst 

De nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen maandag 9 januari 2023 in de Grote Kerk in 
Monnickendam was zeer geslaagd!  

Veel belangstellenden maakten van deze gelegenheid gebruik om het college en elkaar 
de hand te schudden. Burgemeester Marian van der Weele benadrukte in haar 
toespraak het belang van connectie maken. ‘Verbinden is de link leggen, maar voor het 
maken van een connectie is meer nodig. Daadwerkelijk luisteren en met een helder 
antwoord ingaan op wat er wordt gezegd en responsief zijn, dat is connectie maken”. 
De hele toespraak is te lezen op www.waterland.nl/nieuws.

Na de toespraak werden de wensen uit de wensboom onthuld. Violiste Carla Leurs en 
klarinettist Michael Hesseling verzorgden een prachtig muzikaal intermezzo. Daarna 
kwamen de Waterlanders aan het woord die het afgelopen jaar een bijzondere inzet 
hebben verricht. Zij vertelden wat hen inspireerde in 2022 en wat zij daaruit meenemen 
naar 2023. 

We willen graag iedereen bedanken voor de aanwezigheid! 

 
USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 
De volledige teksten, verzenddatum, bezwaar/be-
roepsmogelijkheden en bezwaar/beroepstermij-
nen vind je op www.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Monnickendam
• Noordeinde 9, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een schuur
Broek in Waterland
• Molengouw 44, omgevingsvergunning, voor het 
 tijdelijk gebruiken van een bijbehorende 
 bouwwerk als woning
Marken
• Kerkbuurt 190, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
• IJsselmeerweg 15, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van zonnepanelen op het 

 achterdakvlak van de woning en op het dak van 
 de schuur
• Grotewerf 9, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een bijgebouw ten behoeve van 
 een atelierruimte, het plaatsen van nieuwe 
 dakramen en een raam in de achtergevel en het 
 renoveren van de voordeur en een raam in de 
 achtergevel (rijksmonument)

VERLEEND: 
Monnickendam
• Fuik 43, omgevingsvergunning, voor het realise-
 ren van een aanbouw aan de voorgevelzijde
• Noordeinde 103, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van een dakkapel in het achter-
 gevel dakvlak
Katwoude
• Hoogedijk 1D, omgevingsvergunning, voor het 
 verlengen van het gebruik van het tijdelijke 
 gebouw voor de Alliantie Markermeerdijken

Marken
• Kerkbuurt 94 en 95, omgevingsvergunning, voor 
 het vervangen van de dakpannen inclusief 
 tengels en panlatten van het pand
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 24, omgevingsver-
 gunning, voor het plaatsen van zonnepanelen
Broek in Waterland
• Roomeinde 21, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen

PUBLICATIE UITSCHRIJVING:
• Uitschrijven BRP A. Gumenco

OVERIG:
Ilpendam
• Zonneweg 2, Verkeersmaatregelen, voor kabel 
 Leidingwerkzaamheden op 11 en 
 12 januari

INITIATIEFNEMERS HUIS AAN HET WATER 
BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN 
ORANJE-NASSAU
De heer M. (Matty) Hakvoort (72) en zijn 
echtgenote C.A.M. (Karin) Hoogeveen (63) uit 
Monnickendam mogen zichzelf vanaf nu Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau noemen. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stichting 
Huis aan het Water in Katwoude werden zij 
beiden verrast door burgemeester Marian van 
der Weele van de gemeente Waterland met 
deze Koninklijke Onderscheidingen.
De heer Hakvoort als psychiater en mevrouw 
Hoogeveen als directeur, zijn in 2001 het 
initiatief gestart om een bijzondere plek te 
creëren voor mensen die herstellend zijn van 
kanker of waarbij deze ziekte niet meer te 
behandelen is. Dit landelijk bekende multi-
functioneel oncologisch centrum “Huis aan 
het Water” is een plek waar mensen met 
kanker, hun partners, kinderen, familie en 
vrienden terecht kunnen om het hoofd vrij te 
maken.

RIJBEWIJSKEURINGEN CBR IN 
MONNICKENDAM
Een medische keuring voor het verlengen van 
uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of 
ouder bent of wanneer u een zgn. groot 
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of 
wanneer u om medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR. Automobilisten 
kunnen zich via RegelZorg in De Bolder op 
zondag 15 januari, vrijdag 3 februari en vrijdag 
10 maart medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. Een afspraak 
voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken 
via RegelZorg: Gemakkelijk en snel via onze 
website: www.regelzorg.nl of tijdens kantoor-
uren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN BESLUITEN 
IN UW BUURT
Mis nooit meer een bekendmaking en blijf op 
de hoogte van berichten over uw buurt zoals 
vergunningen, bouwplannen en lokale regel-
geving. Overheidsorganisaties zoals gemeen-
ten, provincies en waterschappen bieden op 
deze manier gemakkelijk en snel inzicht in 
ontwikkelingen rondom uw woonomgeving. 
Meld u hier aan voor de e-mailservice en blijf 
automatisch op de hoogte: https://www.
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

DIRECT NAAR 
WATERLAND.NL/NIEUWS?


