
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

09-06 Besluitvormende raadsvergadering
13-06  Monumenten- en  

Welstandscommissie
 
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 23 - 9 JUNI 2022

Ronald van Kooten (@ronaldphoto84) maak-

te een prachtige foto van de zonsopkomst. 

Naast de dauw en roze lucht is in de verte 

Watergang te zien. 

Wilt u 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

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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

VERLEEND: 
Marken
•  IJsbaanterrein, evenementvergunning, voor 

het organiseren en houden van het evene-
ment “Smj 50 jaar”

Monnickendam 
•  Galgeriet, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van 195 wooneenheden binnen 
project Galgeriet fase 1

•  De Haven 1, omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen van een woning (rijksmonument)

VERLENGING: 
Monnickendam

•  Oude Zijds Burgwal 54 en 55, omgevings-
vergunning, voor het herstellen van het 
voegwerk

UITSCHRIJVING:
• A. Jamca, voornemen uitschrijven uit (BRP) 

VERKEERSBESLUIT:
•  Voor het toewijzen van een gehandicapten- 

parkeerplaats Jan Nieuwenhuyzenlaan 25,  
Monnickendam

Beste Waterlanders,

Het schrijven van deze maandelijkse column is een moment geworden om even stil te 
staan bij wat ik als uw burgemeester heb beleefd. Het doet me ook denken aan een tip 
die ik van iemand kreeg in een tijd dat het moeilijk was: iedere avond een stukje 
schrijven. Schrijven helpt om de gedachten op een rij te krijgen, wat oplucht in tijden 
van stress. Een tip die ik graag aan u doorgeef.

Het was weer een bewogen maand. Geen dag is hetzelfde in deze functie. Na 15 
maanden vind ik het nog steeds zo’n eer om uw burgemeester te zijn. Hoogtepunt was 
wel dat ik was uitgenodigd om aanwezig zijn bij de viering van 500 jaar Waterlanders 
op het eiland Amager in Denemarken, in aanwezigheid van Prinses Beatrix en Konin-
gin Margrethe van Denemarken. Heel bijzonder om in deze streek zoveel Nederlandse 
gebruiken en namen tegen te komen. Straten zijn vernoemd naar Nederlandse steden 
en inwoners heten nog steeds Tijs, Neel of Griet. Een aantal boerderijen telen nog op 
dezelfde manier als toen de Waterlanders deze startten, 500 jaar geleden. Met trots 
heb ik de streek van herkomst vertegenwoordigd!

In de Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland heb ik sinds 1 januari de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg. Daarin is veel gaande, onder andere de 
gelijkschakeling in arbeidsomstandigheden tussen beroeps- en vrijwillige brandweer-
mensen. Daarover meer in een later stadium. Op 25 mei mocht ik de nieuwe werkplaats 
in Zaandam openen. Een “state of the art” werkplaats in Nederland waar alle pakken, 
zuurstofflessen en andere materialen gereinigd en weer klaargemaakt worden voor een 
volgende, veilige uitruk van de korpsen in de 7 gemeenten. 

Afgelopen zaterdag was de opening van de expositie in de Purmerkerk over 400 jaar 
leven en boeren in de Purmer. Een voorloper op de festiviteiten die de stichting 400 
jaar Purmer gaat organiseren in de week van 7-17 juli. Een van de foto’s in de expositie 
herinnerde mij aan mijn jeugd tijdens de tarweoogst op de klei van Noord-Beveland 
(zie foto – red.). In het programma is vast voor u ook iets te vinden! 

Hartelijke groet,
Marian van der Weele
Burgemeester

BIBLIOTHEKEN IN WATERLAND 
Vanaf 1 januari 2023 neemt Stichting Open-
bare Bibliotheek Waterland de verzorging van 
het bibliotheekwerk in de gemeente Waterland 
over van Karmac Bibliotheek. De vier vestigin-
gen in de kernen blijven open en de betrokken 
partijen proberen de overgang zo eenvoudig 
mogelijk voor de inwoners te laten verlopen. 

NIEUWE NEDERLANDERS IN WATERLAND 
Afgelopen week zijn er zeven inwoners uit  
gemeente Waterland tot Nederlander gena-
turaliseerd. Zes van de nieuwe Nederlanders 
staan op de foto links van burgemeester Van 
der Weele. Gefeliciteerd allen! 

RIJBEWIJSKEURINGEN CBR IN  
MONNICKENDAM
Op vrijdag 1 juli en vrijdag 29 juli kunt u zich 
medisch laten keuren voor de verlenging van 
uw rijbewijs. Een medische keuring voor het 
verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 
75 jaar of ouder bent of wanneer u een groot 
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen. 
Als u medisch gekeurd moet worden voor het 
verlengen van uw rijbewijs, is het van belang 
dat u hier tijdig mee begint. Kijk voor meer in-
formatie en voor het maken van een afspraak 
op www.regelzorg.nl 


