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

In het hart van Ilpendam worden acht jongerenappartementen gerealiseerd. Het 
gaat om twee blokken: De Kievit en de Grutto. Alle appartementen worden 
aangeboden aan jongeren tot en met 25 jaar. Een deel van de appartementen is 
gereserveerd voor jongeren tot en met 22 jaar. Ingezetenen van gemeente 
Waterland krijgen voorrang.  Het gaat om 2- en 3-kamerappartementen met 
oppervlakten tussen 45 en 80 m2. De huurprijzen zijn zodanig dat huurtoeslag, 
geldend voor deze leeftijdscategorieën, mogelijk is.

Wethouder Astrid van de Weijenberg, tijdelijk verantwoordelijk wethouder: 
“Gezien de grote vraag naar woningen is het realiseren van nieuwbouw altijd 
positief nieuws. Daarbij sluit dit project goed aan bij ons voornemen om 
woningen speciaal voor jongeren te bouwen in Waterland.” 
Reageren op deze woningen kan nog tot 13 juni via www.woonmatchwaterland.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 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

14-06  Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
16-06  Adviescommissie Bezwaarschriften

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:
Marken
• Kruisbaakweg 1, omgevingsvergunning, voor 
het tijdelijk wijzigen van een deel van het gebruik 
van het pin- en toiletgebouw naar ruimte voor gast-
vrouw/- heer met ondergeschikte detailhandel
• Meester Visserstraat 16, omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van zonnepanelen
Monnickendam
• Oudelandsdijkje 1A, omgevingsvergunning, 
voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit t.b.v. 
mantelzorg

• Zwaluwtong 40, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
• Cornelis Dirkszoonlaan 105, omgevingsvergun-
ning, voor het realiseren van een aanbouw aan de 
zijgevel

VERLEEND:
Marken 
• Botterstraat 1, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een airco
• Akkerstraat 7, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een berging
• Kruisbaakweg 1, omgevingsvergunning, voor 
het tijdelijk wijzigen van een deel van het gebruik 
van het pin- en toiletgebouw naar ruimte voor gast-
vrouw/- heer met ondergeschikte detailhandel
Monnickendam
• Tongnaald 19, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een aanbouw

VERLENGING BESLISTERMIJN

Monnickendam
• Parkeerterrein Het Bolwerk, vergunning stand-
plaats, dinsdag en vrijdag van 07.00 uur tot 13.00 
uur en op zondag van 12.00 tot 15.00 uur tot 16 juli 
2026
• Noordeinde 134, omgevingsvergunning, voor 
het uitbreiden van het woonhuis aan de zijgevel

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Riool- en bestratingswerkzaam-
heden Oosteinde Broek in Waterland
• Bekendmaking, Beleidsregels artikel 13b Opi-
umwet gemeente Waterland 2021

Annemieke Verheij van @moedernatuurfoto-
grafie tagde ons op instagram in deze leuke 
foto van de klompenmakerij op Marken. 

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 23 - 10 JUNI 2021

 WERKEN AAN DE WEG

• Werkzaamheden riolering en straatwerk 

Oosteinde Broek in Waterland 

De werkzaamheden aan het riool en de straat 
worden in 2 fasen uitgevoerd, van 7 juni t/m 
23 juli en van 9 t/m 27 augustus. Tijdens deze 
fases worden er steeds verschillende gedeeltes 
van de weg opengebroken, zodat niet het hele 
Oosteinde open ligt. De start vindt plaats ter 
hoogte van de Binnenweeren. 

THEO VAN EIJK VOORGEDRAGEN ALS 
NIEUWE WETHOUDER
Na het vertrek van wethouder Jelle Kaars is 
het CDA voortvarend op zoek gegaan naar een 
vervanger. Deze vervanger, die dezelfde 
portefeuille krijgt als wethouder Kaars, is 
gevonden in de persoon van Theo van Eijk. 
De heer Van Eijk is een ervaren bestuurder 
die eerder burgemeester, waarnemend 
burgemeester en wethouder in verschillende 
gemeentes is geweest. Na instemming van 
de Raad kan Theo van Eijk op 1 juli 20201 als 
wethouder geïnstalleerd worden.

WATERLANDERS POLITIEK BETROKKEN?
Het lijkt erop dat inwoners van Waterland 
geïnteresseerd zijn in het politieke wel en wee 
van hun gemeente.  De cursus “Politiek actief 
in Waterland” had maar liefst 23 aanmel-
dingen, terwijl er maar 14 mensen geplaatst 
konden worden. En er druppelen nog steeds 
aanmeldingen binnen, dus de griffie gaat 
waarschijnlijk na de zomer een nieuwe cursus 
organiseren. Voor meer informatie zie 
www.waterland.nl/nieuws.

SPEELTOESTELLEN BURGEMEESTER VAN 
OORSCHOTPLANTSOEN BEKEND
Alle gezinnen met kinderen uit de buurt 
mochten stemmen over de speeltoestellen op 
het Van Oorschotplantsoen in Ilpendam. Met 
42 van de 64 stemmen was er een duidelijke 
winnaar: voorstel 1. De speeltoestellen wor-
den in de week van 21 juni geplaatst. Kijk voor 
meer informatie, de speeltoestellen en een 
plattegrond op www.waterland.nl/nieuws 

WELKOM NIEUWE NEDERLANDER
Ook afgelopen week is in het gemeentehuis 
van Waterland een inwoner tot Nederlander 
genaturaliseerd. Felicitaties en hartelijk 
welkom in Nederland!

Acht jongerenappartementen op plek 
voormalige Sebastianusschool


