
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

09-01 Nieuwjaarsreceptie gemeente 
 Waterland in Grote Kerk 
 Monnickendam
12-01   Fractievergadering
16-01 Webinar Startersloket: Sterk starten 
 met je bedrijf

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 1 - 5 JANUARI 2023

Rachel (@rachelwolffdevries) maakte deze 
práchtige foto van de Grote Kerk en de 
volle maan die erboven stond.  

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

Gemeente Waterland wenst u 
een gelukkig 2023!

We willen het nieuwe jaar graag samen met u inluiden tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst op 9 januari 2023. Om elkaar te ontmoeten, onze goede voornemens te delen en 
te proosten op een gezond en bloeiend jaar voor Waterland. 

We pakken de nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar groots aan met als locatie de Grote Kerk 
van Monnickendam. Na ontvangst door het college van B&W volgt de toespraak van 
burgemeester Marian van der Weele. Ook wordt bekend gemaakt welke wensen uit de 
wensboomactie vervuld gaan worden. 

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar. Vier Waterlanders komen hierover iets vertellen. 
Boelie Vis uit Ilpendam vertelt over het winnen van de prestigieuze Emmy Award, Erwin 
van Altena uit Marken spreekt over de ‘Sijtje Boes Experience’, Pieter Paul Verheggen uit 
Ilpendam vertelt over de bijzondere stichting die hij samen met dorpsgenoten is gestart 
om de dorpswinkel in Ilpendam te redden. Als laatste vertellen Valentijn Bras uit Broek 
in Waterland en Erin Bouwen uit Zuiderwoude over hun inzet om Oekraïense 
vluchtelingen onderdak te bieden in Waterland. De avond wordt muzikaal omlijst door 
Carlijn Leurs en Michael Hesselink van de Muziekschool Waterland.
 
Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd, dit wordt deels verzorgd door Waterlanders die 
de afgelopen jaren de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Ook zijn er diverse 
stands met informatie over onder andere de festiviteiten van de Slag op de Zuiderzee, 
het Waterlands Archief, 6 minuten Waterland en Vluchtelingenwerk. De GGD/Brijder 
daagt u uit een quiz te spelen en verzorgt heerlijke alcoholvrije drankjes.

Wij kijken ontzettend uit naar de nieuwjaarsbijeenkomst en hopen u daar te ontmoeten.  
Aanmelden is niet nodig.

Datum: maandag 9 januari 2023
Tijd: Ontvangst 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk Monnickendam

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ 
 GEMEENTE WATERLAND

Het nieuwe jaar positief beginnen met een 
nieuwe baan bij onze mooie gemeente? 
Wij hebben een nieuwe vacature én twee 
meewerkstages: 
- Civieltechnisch medewerker
- Meewerkstage HRM 
- Meewerkstage beheer Openbare Ruimte 

Meer informatie over de vacatures of 
meteen solliciteren? Dit kan via 
waterland.nl/vacatures

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
• Nieuwe Zijds Burgwal 28, omgevingsvergunning, 
 voor het verbouwen van een dakopbouw, plaat-
 sen zonnepanelen en realiseren van een schuur
• Noordeinde 103, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van een dakkapel in het achter- 
 gevel dakvlak
• Bloemendaal 9, omgevingsvergunning, voor het 

 plaatsen van zonnepanelen op het woonhuis en 
 op de aanbouw
• Gooische Kaai 2, omgevingsvergunning, voor het 
 stuken van de gevels van het woonhuis
Marken
• Kerkbuurt 190, omgevingsvergunning, voor het 
 uitvoeren van funderingsherstel
• Meester Visserstraat 18, omgevingsvergunning, 
 voor het vervangen en wijzigen van de kozijnen 
 van het woonhuis
Purmer
• Oosterweg M 33, omgevingsvergunning, voor het 
 slopen van de bestaande woning en het bouwen 
 van een nieuwe woning
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 10, omgevingsvergun-
 ning, voor het realiseren van een overkapping 
 met zonnepanelen

VERLENGEN BESLISTERMIJN:
Broek in Waterland
• De Vennen 8, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in de voorgevel

VERLEEND: 
Marken
• Het Rietland 1, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
 aanbouw
• Kets 3, omgevingsvergunning, voor het plaatsen 
 van zonnepanelen
• Meester Visserstraat 18, omgevingsvergunning, 
 voor het vervangen en wijzigen 
 van de kozijnen van het woonhuis

INZAMELING KERSTBOMEN 10 JANUARI 2023
Ook dit jaar organiseren wij een speciale 
kerstbomen ophaalronde, net als de afgelo-
pen twee jaren. Op dinsdag 10 januari vanaf 
07.30 uur ’s morgens maakt onze inzame-
laar een ronde door heel Waterland om de 
kerstbomen op te halen. U kunt uw kerstboom 
(geen kunstboom) ontdaan van versiering 
op de reguliere aanbiedplaats voor huisvuil 
aanbieden. U kunt de boom ook verkleinen en 
via uw GFT container aanbieden.

HELMPLICHT SNORFIETSERS PER 1 JANUARI 
Snorfietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Om 
het aantal (dodelijke) slachtoffers onder 
snorfietsers terug te dringen is het vanaf 
1 januari 2023 verplicht om als snorfiets-
bestuurder én passagier een helm te dragen. 
Draag dus vanaf 1 januari 2023 een helm op 
de snorfiets. We begrijpen dat u zich 
misschien wat minder vrij voelt met de helm, 
maar u bent zo wél veilig. Bovendien voor-
komt u zo een boete van 100 euro.

BESLUIT COLLEGE B&W
In de collegevergadering van 29 november jl. 
heeft het college van burgemeester en wet-
houders besloten om de gedoogbeschik-
kingen ten aanzien van de terraspontons in 
de binnenhaven van Monnickendam te 
verlengen tot in ieder geval 1 juli 2023.

DIRECT NAAR 
WATERLAND.NL/NIEUWS?


