
G E M E E N T E N I E U W S
Waterland Cleanup Week van start

Meer dan 400 vrijwilligers doen deze week met hun gratis afvalgrijpers mee 
met de Cleanup Week om Waterland zwerfafvalvrij te maken. Kinder-
burgemeester Bibi Meister en wethouder Astrid van de Weijenberg hebben 
dinsdag het officiële startsein gegeven voor deze actie, die van 24 mei tot en 
met 31 mei duurt. 

Kinderburgemeester Bibi is het gezicht van deze actie, ze heeft een tiktok fimpje 
gemaakt dat getoond werd op alle scholen. Kinderen werden in dat filmpje
uitgedaagd om ook zwerfafval te gaan rapen en daarvan vooral een leuk tiktok 
filmpje te maken. Kinderburgemeester Bibi: “Ik vind milieu en duurzaamheid heel 
belangrijk en ik wilde hiervoor het liefst iets organiseren voor kinderen, maar door 
corona kon dat helaas niet doorgaan. Door dit opruimen van zwerfafval kan ik 
toch nog iets goeds doen voor het milieu.” 

Wethouder Astrid van de Weijenberg: “Geweldig dat zoveel inwoners zwerfafval-
pakker zijn geworden in de eerste Waterland Cleanup Week. Het komt mooi uit dat 
in deze coronatijd mensen wat vaker een ommetje maken en nu kunnen ze gelijk 
hun grijper meenemen en zwerfafval opruimen, graag ook na deze week
natuurlijk.”
Voor meer informatie kijk op  www.waterland.nl/cleanupweek

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

27-05 Voorbereidende raadsvergadering
31-05 Vergadering Monumenten- en  
 welstandscommissie
03-06 Besluitvormende Raadsvergadering

Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl 
en via Omroep PIM.

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:
Broek in Waterland
• Drs. J. van Disweg 10, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een woonhuis met bijbeho-
rende bebouwing

Ilpendam
• Tormentil 6, omgevingsvergunning, voor het rea-
liseren van een dakopbouw en carport

Monnickendam
• Zonnepad 5, omgevingsvergunning, voor het 
vervangen en vergroten van de dakkapellen en de 
aanbouw aan de achterzijde

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Zuideinde 20 A en 20 B, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van gevelwijzigingen en 5 dak-
kapellen
• Keerngouw 8, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen op de garage
• polder Noordmeer, omgevingsvergunning, voor 
het vernieuwen en aanpassen van peilregulerende 
kunstwerken
• Nieuwland 20, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een bijbehorend bouwwerk ten be-
hoeve van een Kleinschalige Toeristische Over-
nachtingsmogelijkheid
• Kerkplein 13, gedoogbeschikking terras i.v.m. 
corona, aan Stichting Broeker Kerk

Ilpendam
• Dorpsplein, Standplaatsvergunning, innemen 
van een standplaats  voor de verkoop van bloemen 
en planten. De standplaats wordt ingenomen met 
een verkoopwagen op vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur

• Watersnip 28, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde

Monnickendam
• Rielant 27, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak

Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 60, omgevingsver-
gunning, voor het wijzigen van de voorgevel

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN:
Monnickendam
• Galgeriet (kadestraal E 3036), omgevingsver-
gunning, voor het bouwrijp maken t.b.v. een nieuw 
aan te leggen perceel

Broek in Waterland
• Drs. J. van Disweg 10, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een woning met kenmerk 
Z-2019-177

Prachtige roze wolken boven de weilanden 
naast de N247. In deze foto werden we 
getagd door @inspired2.travel . 

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 21 - 27 MEI 2021

NIEUWE VACATURES BIJ
GEMEENTE WATERLAND
Lijkt het u leuk om te komen werken bij onze 
gemeente?  Kijk voor de volledige vacature-
tekst voor onderstaande functies op:
regioflexwerk.nl. 
- teammanager Buitendienst
- civieltechnisch medewerker
- boomverzorger

DENK MEE OVER DE ONDERDOORGANG 
N247 BIJ BROEK IN WATERLAND
De provincie Noord-Holland onderzoekt de 
mogelijkheden om een onderdoorgang van 
de N247 te maken in Broek in Waterland. Dit 
doen zij samen met regiogemeenten, de
Vervoerregio Amsterdam en de Dorpsraad 
Broek in Waterland. Wat zijn volgens u de 
kansen? En wat mag absoluut niet worden 
vergeten?
Inwoners en ondernemers uit de regio zijn van 
harte uitgenodigd om mee te denken en te 
praten. Er zijn twee onderwerpen waarover u 
uw mening kunt geven: de eindfase en de pe-
riode tijdens de bouw van de mogelijke onder-
doorgang. U kunt zich tot 8 juni aanmelden. 
Kijk hiervoor op www.waterland.nl/nieuws

WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER
Van 1 tot 7 juni is het de nationale week van 
de jonge mantelzorger. Jonge mantelzorgers 
zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die
zorgen voor iemand in hun directe omgeving 
met een chronische ziekte, beperking,
psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. 
Het zorgen voor een ander wordt vaak als 
normaal ervaren en het geeft ook voldoening, 
maar daarentegen kan het ook zwaar zijn. Zo 
maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zor-
gen dan leeftijdsgenoten, en missen ze soms 
de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

Ook in de gemeente Waterland zetten wij de 
jonge mantelzorgers in het zonnetje! Alle 
jonge mantelzorgers ontvangen deze week 
een envelop waarin ze een tegoedbon 
krijgen voor een ijsje. Dolci & Gelati uit 
Monnickendam sponsort deze actie. 

Ben jij een jonge mantelzorger en heb jij thuis 
geen envelop met ijsbon ontvangen? Neem 
dan contact met op met WelzijnWonenPlus! 
Via Tine Verdonk, bel/whatsapp naar:
06-10673697


