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

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige teksten 
met uw (bezwaar)mogelijkheden vindt u op  
www.officielebekendmakingen.nl, ons officiële me-
dium voor bekendmakingen. Via onze website 
www.waterland.nl/bekendmakingen kunt u al  
onze bekendmakingen eveneens raadplegen.  
Heeft u geen computer? In het gemeentehuis  
liggen alle besluiten ter inzage. 

AANVRAAG:
Broek in Waterland
• Atjehgouw 6, omgevingsvergunning, voor het re-
aliseren van een bijbehorend bouwwerk
• Molengouw 44, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een tijdelijke woning in een bijbeho-
rend bouwwerk
• Leeteinde 7, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een berging

Ilpendam
• Jaagweg 19, omgevingsvergunning, voor het rea-
liseren van een nieuwe woning
Monnickendam
• Nieuwe Niesenoortsburgwal 15, omgevingsver-
gunning, voor het  plaatsen van 2 dakkapellen en 
het wijzigen van het dak van de achter-aanbouw
• Lijnbaan 1, omgevingsvergunning, voor het uit-
breiden van de aanbouw aan de achterzijde
• Kerkstraat 7, omgevingsvergunning, voor het ver-
bouwen en uitbreiden van een bijbehorend bouw-
werk
• Johan Buijeslaan 34, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een inrit
• Zuster Bloemstraat 34, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een opbouw
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 23, omgevingsver-
gunning, voor het uitbreiden van het woonhuis

VERLEEND:

Broek in Waterland
• Kerkplein 2, omgevingsvergunning, voor het 
aanbrengen van raamluiken aan de voorgevel
Monnickendam
• Galgeriet 29, 31, 33 en 37 , omgevingsvergun-
ning, voor het slopen van de panden
• Oudelandsdijkje 10, omgevingsvergunning, voor 
het herbouwen van een stolpboerderij
• Johan Buijeslaan 34, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een inrit
• Oude Zijds Burgwal 56, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een woonhuis

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Instellen tijdelijk parkeerverbod 
Kievitstraat

De temperaturen gaan omhoog en we brengen weer veel tijd buiten door. De 
regionale afspraken over de coronamaatregelen zorgen er echter voor dat 
evenementen, tot in ieder geval 1 juni, niet kunnen doorgaan. Pasen, Koningsdag 
en Bevrijdingsdag: allemaal dagen die we niet kunnen vieren zoals we hadden 
gehoopt. Geen gezellige bijeenkomsten en geen vrijmarkten, er mag niets fysieks 
worden georganiseerd voor groepen mensen. De traditionele gemeentelijke 
lintjesregen kan daarom dit jaar ook niet doorgaan.

Er kan natuurlijk wel worden gewandeld, gefietst én gevaren want per 1 april 
worden de bruggen en sluizen heropend, waarmee het vaarseizoen weer van start 
gaat. Maar houd bij alles wat je doet de coronamaatregelen in acht. Belangrijk, 
zodat we vanaf 1 juni, als de besmettingscijfers het toe laten, weer kunnen 
genieten van kleine evenementen. Buurtbarbecues, kleine sporttoernooien of een 
straatfeest kunnen dan weer; wel even vooraf melden bij de gemeente. En als alles 
goed en coronaproof gaat, kunnen we vanaf 1 juli ook weer genieten van de grotere 
evenementen. Laten we samen streven naar een fijn, gezellig maar vooral veilig 
zomerseizoen! #alleensamen

Evenementen en feestdagen? 
Nog even niet

STATUSHOUDERS LOGEREN BIJ 
WATERLANDSE GASTGEZINNEN 
De gemeente ondersteunt Takecarebnb om 
gastgezinnen en statushouders aan elkaar te 
koppelen, om zo de inburgering van status-
houders in Waterland te bevorderen. Directeur 
Robert Zaal van Takecarebnb en wethouder 
Astrid van de Weijenberg ondertekenden 
daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. 
Voor meer informatie kijk op 
www.waterland.nl/nieuws.

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 t/m 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

06-04 Monumenten- en 
 welstandscommissie
19-04 Monumenten- en 
 welstandscommissie
22-04 Voorbereidende raadsvergadering
 
Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl 
en via Omroep PIM.

Deze week een foto uit Broek in Waterland 
van een bloesem als symbool van de lente, 
naast de nog winterse takken van een boom. 
De foto is ingestuurd door Bart van Leeuwen.

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 13 - 1 APRIL 2021

 WERKEN AAN DE WEG

• Instellen tijdelijk parkeerverbod Kievitstraat 

Ilpendam

Er wordt een aantal woningen gebouwd in de 
Kievitstraat in Ilpendam. Voor de aan- en afvoer 
van klein materiaal is het lastig als er  auto’s 
staan geparkeerd voor het complex. Dan wordt 
er vaak over de stoep van de Kievitstraat 
gereden. Dat is onveilig voor  schoolgaande 
kinderen en de stoep wordt stuk gereden. 
In overleg met bewoners, de bouwer en Team 
Handhaving wordt er daarom een tijdelijk 
parkeerverbod ingesteld in de Kievitstraat ter 
hoogte van de huisnummers 24-24c.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
heer N. Zwaag 0299-658 632 of per mail 
verkeer@waterland.nl.

Tip: iedereen kan op Koningsdag natuurlijk wel zijn eigen tuin of huis versieren, zoals hier op Marken.

MAAISEIZOEN BEGONNEN: 
BOOTJES TE WATER!
Op 1 april begint het maaiseizoen en dan 
moeten alle bootjes en andere eigendommen 
van het gras af 
zijn. Ze liggen 
anders in de weg 
en beperken 
de groei van de 
beplanting. Leg 
uw bootje in het 
water of breng het 
naar een opslag.

WATERLANDBONNEN VOORBEELD BIJ VNG
Het initiatief van de Ondernemersvereniging 
om Waterlandbonnen uit te geven, is nu 
opgenomen in de Databank van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. Hier vind je leuke 
praktijkvoorbeelden om lokale ondernemers te 
ondersteunen. https://vng.nl/
praktijkvoorbeelden/waterlandse-vvv-bonnen. 
Door de gemeente worden de Waterlandbon-
nen veelvuldig ingekocht voor bijvoorbeeld 
cadeaupakketten en attenties. Ook voor Pasen 
een leuke tip: de bonnen zijn nog steeds te 
koop! Neem hiervoor telefonisch contact op 
met het VVV-kantoor in Monnickendam of op 
Marken.


