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

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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

AANVRAAG:
Katwoude
• Buitendijk 16, omgevingsvergunning, voor het 
verhogen van de beschoeiing
Marken
• Rozewerf 16, omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van de dakkapellen

Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 60, omgevingsver-
gunning, voor het wijzigen van de voorgevel
• Aandammergouw 13, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een uitbouw aan de achter-
zijde, het plaatsen van twee dakkapellen in het zij- 
en achterdakvlak en het wijzigen van de gevels

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Buitenweeren 14, omgevingsvergunning, voor 
het uitbreiden van het woonhuis aan de zijgevel
• Zuideinde 10 B, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een steiger

Monnickendam
• Niesenoort 3, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN
Ilpendam
• Hofweg 11, omgevingsvergunning, voor het ver-
vangen van de bestaande stal

Acht gemeenten uit Zaanstreek – Waterland trekken samen op met een publieks-
campagne over huiselijk geweld. Om signalen te kunnen herkennen, starten ge-
meenten en GGD/Veilig Thuis op 15 mei met voorlichting in de vorm van waarge-
beurde verhalen om de stem van slachtoffers, plegers en omstanders te laten horen. 
Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Waterland doet mee met deze bewustwordings-
campagne omdat elk geval van huiselijk geweld er één te veel is. Huiselijk geweld 
heeft een enorme impact op gezinnen en moet zo snel mogelijk stoppen. Laat je 
adviseren en informeren over wat je kunt doen.” 
Gedurende vier weken wordt er elke week een verhaal van een ervaringsdeskundi-
ge gedeeld op www.waterland.nl/ikzitklem.   Als je direct hulp zoekt neem dan 
contact op met: jeugdconsulenten@waterland.nl of bel naar 0299 656 585 vraag 
naar sociaal team. Je kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis kijk op 
www.veiligthuiszw.nl of bel 0800-2000.

Campagne ‘Ik zit klem’ voor meer 
bewustwording over huiselijk geweld

WETHOUDER JELLE KAARS TREEDT AF 
Wethouder Jelle Kaars (CDA) is vorige week 
om gezondheidsredenen afgetreden. Zijn 
taken worden voorlopig overgenomen door de 
andere wethouders.
Jelle Kaars: “Ik dank de inwoners voor het 
in mij gestelde vertrouwen, de ambtenaren 
voor hun tomeloze inzet en de collega’s voor 
de prettige samenwerking en wens hen veel 
wijsheid toe in het besturen van onze mooie 
gemeente Waterland.” Voor meer informatie 

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 je milieupas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

17-05 Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
27-05 Voorbereidende raadsvergadering. 
 Voor meer informatie kijk op
  www.waterland/nl bij agenda 
 raadsvergadering.
 
Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl 
en via Omroep PIM.

Deze week een foto genomen tussen 
Overleek en het Monnickenmeer. Marinca 
Dinkla is de fotograaf.  
Wil je ook met je foto in de krant komen? 
Stuur je foto dan naar communicatie@
waterland.nl of tag de gemeente Waterland 
op social media: @gemwaterland.  

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

 WEEK 19 - 12 MEI 2021

 WERKEN AAN DE WEG

• Niet parkeren dorpsstraat Ilpendam

In de week van 17 Mei starten de bouwwerk-
zaamheden weer ter hoogte van Dorpsstraat 
35 te Ilpendam. Voor de bereikbaarheid van de 
bouwlocatie is een tijdelijk parkeerverbod inge-
steld van Dorpsstraat 33 t/m 36 overdag (7:00-
17:00 uur) van 17 mei 2021 t/m 4 juni 2021.

Wist je dat:
■ In elke klas minstens 1 kind thuis te maken heeft met geweld?
■ 1 op de 20 ouderen te maken krijgt met mishandeling?
■ In 20% van die gevallen de situatie langer duurt dan 1 jaar?
■ Het aantal crisismeldingen in Zaanstreek - Waterland 20% hoger ligt dan in 

de rest van Nederland?
■ De incidenten in gezinnen elk jaar toenemen?
■ Spanningen thuis sneller oplopen in deze coronatijd?
■ De kans op agressie groter wordt als je werkeloos, arm of verslaafd bent? 
■ Er lichamelijk, mentaal en seksueel geweld bestaat?
■ Financieel misbruik ook een vorm van huiselijk geweld is?
■ Het vaak jaren duurt voordat mensen beseffen dat ze in een situatie zitten 

van huiselijk geweld.

Tien feiten over huiselijk geweld

ook over de verdeling van de taken over de 
andere wethouders zie www.waterland.nl/
nieuws.

EXTRA TEGEMOETKOMING VOOR 
INWONERS MET PLOTSELINGE 
INKOMENSDALING
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die 
door een plotselinge en onverwachte terugval 
in het inkomen van meer dan 25% noodza-
kelijke kosten zoals huur, hypotheek of de 
energierekening niet meer kunnen betalen. 
Ga  naar www.waterland.nl/inkomen/
hulpbijlaaginkomen/TONK.

HET VAARSEIZOEN IS BEGONNEN
Als booteigenaar kun je zelf veel doen om in-
cidenten en diefstal te voorkomen. Belangrijk 
is dat je alcoholvrij vaart; voorkom overlast. 
Je mag nooit sneller varen dan 20 km per 
uur. Voor elk type boot zijn er verschillende 
minimumleeftijden. Evenals vorig jaar wordt 
er extra toezicht gehouden op het voorkomen 
van diefstallen. Kijk op www.waterland.nl/
nieuws voor meer informatie.

CLEANUP WEEK NU AL GROOT SUCCES
Al meer dan 400 inwoners hebben een gratis 
zwerfafvalgrijper en afvalring gereserveerd of 
opgehaald. Reserveren is niet meer mogelijk. 
Wij hebben heel veel zin om Waterland van 
24 tot 31 mei zwerfafvalvrij te maken! 
www.waterland.nl/cleanupweek.

ONDERZOEK NAAR GEZONDHEID 
JONGVOLWASSENEN
Vanaf 11 mei tot eind juli 2021 voert GGD 
Zaanstreek-Waterland de Jongvolwassenen-
monitor 2021 uit voor jongeren tussen 16 en 
25 jaar. In een korte online vragenlijst komen 
verschillende vragen aan bod over gezond-
heid, gebruik van genotmiddelen, seksuali-
teit, eenzaamheid en financiën, maar ook de 
invloed van de coronacrisis op het welzijn. 
Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 
minuten en gebeurt anoniem. Meedoen kan 
via: www.JVmonitor.nl. 

BURGEMEESTER FELICITEERT 
50-JARIGE DE BOLDER
Vrijdag 7 mei bestond De Bolder vijftig jaar 
en burgemeester Marian van der Weele kwam 
langs om medewerkers, bestuur en vrijwilli-
gers te feliciteren. Ze reikte ook de prijzen uit 
aan de kinderen die gewonnen hadden met 
de kleurwedstrijd.

KENNISMAKING BURGEMEESTER MET DE 
KERNRADEN
Burgmeester Marian van der Weele heeft in 
de afgelopen periode kennisgemaakt met 
alle stads- eiland- polder en dorpsraden van 
gemeente Waterland. De ene keer was dit 
digitaal met de voltallige raad, de andere keer 
was het een wandeling of fietstocht met een 
van de leden door de kern. Op deze manier 
heeft de burgemeester zowel het moois van 
Waterland ontdekt als kennis gemaakt met de 
kernen en haar inwoners.


