
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
• Molengouw 60, omgevingsvergunning, voor het 
omleggen van een sloot

• De Vennen 8, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een schuur in de voortuin
• Drs. J. van Disweg naast 18, omgevingsvergun-
ning, voor het realiseren van een tijdelijk schoolge-
bouw
• De Vennen 16, omgevingsvergunning, plaatsen 
van een losse houten schuur op het voorerf

Zuiderwoude
• Aandammergouw 1, omgevingsvergunning, voor 
het wijzigen van een gedeelte van de woning naar 
detailhandel

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Roomeinde 17A, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een pergola, het plaatsen van een 
dakraam en het vervangen van twee kozijnen

Marken
• Rozewerf 11, omgevingsvergunning, voor het wij-
zigen van de constructie

BEKENDMAKING
• Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodza-
kelijke Kosten (TONK) gemeente Waterland
• Bekendmaking, Vervangen verkeersborden 
Broek in Waterland (noord)

DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Zaterdag 20 maart is het Landelijke Op-
schoondag. Op deze dag wordt er wereldwijd 
zwerfafval opgeruimd. Deelnemers wordt 
gevraagd een app te downloaden zodat 
inzichtelijk wordt waar er allemaal afval wordt 
opgeruimd. De gemeente Waterland steunt dit 
initiatief en stelt gratis opruimgereedschap 
ter beschikking. Wil jij hier graag aan mee-
doen? Kijk dan snel op www.waterland.nl hoe 
je het opruimgereedschap kunt lenen. Of bel 
0299-658585 en vraag naar Roelof Lenis. Het 
gereedschap wordt bij je thuisgebracht.

Marian van der Weele is donderdagavond 11 maart geïnstalleerd als nieuwe 
burgemeester van gemeente Waterland. De beëdiging vond plaats door de 
Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, tijdens een buitengewone raads-
vergadering. De installatie was via een livestream te volgen en kan nog 
teruggekeken worden bij omroep Pim.

Marian van der Weele werd toegesproken door vicevoorzitter van de raad Yvonne 
Gras, die van de gelegenheid gebruik maakte om haar het beloofde paar laarzen 
te overhandigen. Daarna kinderburgemeester Bibi Meister, voorzitter van de 
burgemeesterskring Don Bijl en locoburgemeester Astrid van de Weijenberg. De 
zoon van de burgemeester (Marijn Grollé) heeft de burgemeestersketen bij zijn 
moeder omgehangen.
Marian van der Weele: “Ik wil iets kunnen betekenen in het leven van de 
Waterlanders. Een toegankelijke burgemeester zijn, die de saamhorigheid van de 
Waterlanders weet te bevorderen. Maar ook voetballen met de kinderen en 
genieten met de Waterlanders van het landschap, de historie en de eigenheid van 
de verschillende kernen. Graag wil ik mijn bijdrage leveren om een bestuurlijk 
krachtige zelfstandige gemeente te zijn. De democratische processen moeten 
duidelijk zijn en de inwoners moeten zich vertegenwoordigd voelen door de 
gemeenteraad.”

Marian van der Weele nieuwe  
burgemeester 

SLIM MELDEN APP WERKT
Op vrijdag een melding gedaan via de Slim 
Melden app en op maandag was de straten-
maker al bezig om de losliggende stoeptegels 
weer vast te leggen. Zo snel kan het gaan. Ligt 
er afval op straat, liggen er stoeptegels los, of 
doet de straatverlichting het niet meer? Meld 
het ons via de handige Slim Melden 
Waterland App. Dat werkt sneller dan telefo-
nisch, maar ook dit kan nog steeds 
(tel 0299-658585). De app Slim Melden Water-
land stuurt jouw melding direct door naar de 
juiste afdeling. Slim Melden laat op de kaart 
zien wat er in de omgeving al gemeld is. De 
app is te downloaden via de appstore.

BURGEMEESTER VAN DER WEELE 
BEZOEKT STEMBUREAUS
Marian van der Weele is nog maar net geïn-
stalleerd als burgemeester en heeft er nu al 13 
bezoeken op zitten. Tijdens de verkiezingen 
op 17 maart heeft zij bijna alle stembureaus 
in Waterland bezocht, om de vrijwilligers te 
ontmoeten en te verrassen met wat lekkers. 
De voorlopige uitslagen van de tweede Kamer-
verkiezingen zijn te zien op www.waterland.nl/
verkiezingen

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
• Beleidsmedewerker Samenleving, Jeugd 
• Beleidsmedewerker Vastgoed
• Strategisch Beleidsmedewerker 
 Ruimtelijke Ordening
• Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
• Teammanager Samenleving
Kijk voor de uitgebreide vacaturetekst op 
www.RegioFlexWerk.nl

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

18-03 Voorbereidende raadsvergadering
22-03 Monumenten- en 
 welstandscommissie
25-03 Besluitvormende raadsvergadering
 
Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl 
en via Omroep PIM.

Deze week een foto van een gezin met opa 
en oma, dat geniet van een ijsje in Broek in 
Waterland. Nog wel met jassen aan, maar 
toch een voorzichtig begin van een lentege-
voel. De foto is van Dorien de Koning.

Wil je ook met je foto in de krant komen? 
Stuur je foto dan naar communicatie@
waterland.nl of tag je foto op social media 
met #mooiwaterland.

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

 WEEK 11 - 18 MA ART 2021


