
HANDSHAKE KOM JIJ BIJ DE GEMEENTE 
WATERLAND WERKEN? 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s in de 
volgende functies: 
- Functioneel beheerder
- Servicedesk medewerker
- Stagiaire Publiekszaken
- Bestuurs- en communicatieondersteuner 
(zwangerschapsvervanging, deadline:  
vandaag!)

Kijk voor meer informatie en solliciteren op 
www.waterland.nl/nieuws.

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

Enthousiaste bewoners van Broek in Waterland hebben het initiatief genomen om 
de plek rond de grote moeraseik aan het Hage Weer te vergroenen. De boom moet 
een gezellige ontmoetingsplek worden die er aantrekkelijker en groener uit gaat 
zien. De plek rond de boom was namelijk helemaal bestraat; niet leuk om te zien 
en niet goed voor de boom.

Eerst is de bestaande bank door bewoners geschuurd en opnieuw geschilderd. 
Vervolgens hebben bewoners de stenen verwijderd zodat er meer water weg kan 
zakken in de grond. Dan wordt er vruchtbare teelgrond en vaste bloeiende plan-
ten aangebracht. De planten zijn gekozen om snel dicht te groeien om onkruid te 
voorkomen, dragen bloemen, trekken insecten aan en kunnen tegen droogte en 
een stootje. Verder wordt een pad gemaakt van houtsnippers en zo ontstaat een 
natuurlijk geheel. Dit project is een goed voorbeeld van klimaatadaptie en past 
uitstekend bij de gemeentelijke doelen uit de groenvisie 2020-2024.
De vrijwilligers hebben aangeboden om de perken verder zelf te onderhouden. 
Wilt u ook meehelpen om Waterland klimaatadaptiever te maken? Dat kan 
eenvoudig door uw tuin te vergroenen; tegels eruit en bomen of planten erin. 
Doet u mee?

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

24-06 Voorbereidende Raadsvergadering
28-06  Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie

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
• Havenbuurt 35, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak
Monnickendam
• Oudelandsdijkje 3, omgevingsvergunning, voor 
het vergroten van de schuur achter het hoofdge-
bouw
• Leeuwetand 123, omgevingsvergunning, voor 
het realiseren van een dakopbouw aan de achter-
zijde
• Oranjestraat 40, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een dakopbouw met verlegde nok 
en dakkapel aan de voorzijde

• 't Spil 37, omgevingsvergunning, voor het ver-
vangen van de bestaande condensor voor een gas-
koeler
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 27, omgevingsver-
gunning, voor het slopen van de bestaande bebou-
wing en het realiseren van een nieuw woonhuis 
met bijbehorend bouwwerk

VERLEEND:
Marken 
• Kerkbuurt 197, omgevingsvergunning, voor het 
vergroten van de dakkapel in het voordakvlak
Monnickendam
• Zwaluwtong 1, omgevingsvergunning, voor het 
vergroten van de woning aan de zij- en achterzijde
• Beatrixlaan 15, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een dakopbouw en een dakkapel in 
het voordakvlak
• Trintel 131, omgevingsvergunning, voor het reali-
seren van een aanbouw aan de voorzijde

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN
Monnickendam 
• De Zarken 27, omgevingsvergunning, het reali-
seren van een in- en uitrit ten behoeve van het rea-
liseren van drie parkeerplaatsen op het voorerf
• Galgeriet (kadestraal E 3036), omgevingsver-
gunning, voor het bouwrijp maken t.b.v. een nieuw 
aan te leggen perceel
Zuiderwoude
• Aandammergouw 13, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een uitbouw aan de achter-
zijde, het plaatsen van twee dakkapellen in het zij- 
en achterdakvlak en het wijzigen van de gevels

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Gemeente Waterland - oproep 
standplaats - verkoop van loempia’s, Hamburgers, 
snacks en aanverwante producten – Zeedijk t.h.v. 
N518, Uitdam
• Bekendmaking, bestemmingsplan Omgevings-
plan Monnickendam - Galgeriet 2019.
Zie voor volledige tekst bekendmaking pagina 9.

Op de foto aan het wielrennen: 
@the_windjammers en @albinrene. 
Foto gemaakt door @wiro.oudejans. 
(via de instagram van @albinrene) 

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 24 - 17 JUNI 2021

ONDERZOEK IN DE ONDERGROND NAAR 
AARDWARMTE
In de periode van 24 juni tot en met 19 juli 
2021 wordt in bepaalde delen van Waterland 
onderzoek naar aardwarmte in de ondergrond 
gedaan. Mocht u tractoren of mensen in werk-
kleding van SCAN, Rossingh of EBN zien, dan 
weet u waar het voor is. Er wordt onderzocht 
of het warme water in diepere aardlagen als 
natuurlijke energiebron kan worden gebruikt. 
De werkzaamheden kunnen ook in de avond-
uren tussen 19.00 en 23.00 uur (met uitzon-
dering van de zondag) plaatsvinden. Kijk voor 
meer informatie op www.waterland.nl/nieuws. 

KAPOTTE STOEPTEGEL OF 
LANTAARNPAAL GESPOT?
Melden dat er iets stuk is in de openbare 
ruimte, kan heel makkelijk via de Slim Melden 
Waterland App. Via de app kun je op jouw 
locatie klikken en doorgeven welk probleem je 
bent tegengekomen. Alle lantaarnpalen staan 
zelfs in de app vermeld met een icoontje. Je 
hoeft alleen maar op het icoontje van de 
kapotte lantaarnpaal te klikken. Je kunt foto’s 
en een beschrijving toevoegen en als je wilt 
jouw contactgegevens achterlaten, maar dit 
hoeft niet. De app stuurt jouw melding dan 
automatisch door naar de juiste afdeling! 
Zo houden we de openbare ruimte met z’n 
allen netjes. 

OP VAKANTIE? VRAAG OP TIJD EEN 
NIEUW REISDOCUMENT AAN
Nu het sinds 15 mei weer makkelijker is om 
te reizen naar landen met een groen of geel 
reisadvies, willen we allemaal graag op vakan-
tie. Dit merken onze collega's van Publieks-
zaken nu al aan de extra aanvragen voor reis-
documenten. De zomervakantie begint over 

Plek rond klimaatboom opgeknapt 
door bewoners

een maand en wij verwachten dan nog meer 
drukte. Daarom het dringende advies: check 
ruim op tijd of uw reisdocument nog geldig 
is! Wij werken nog steeds op afspraak en het 
aanmaken van een nieuw reisdocument kost 
vijf tot zes werkdagen. Voorkom dus stress én 
extra kosten door nu alvast te controleren of 
uw reisdocument nog geldig is.


