
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

23-06 Fractievergadering
27-06 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.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 
De volledige teksten, verzenddatum, bezwaar/be-
roepsmogelijkheden en bezwaar/beroepstermij-
nen vind je op www.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Zuiderwoude
• Aandammergouw 8, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van twee Tiny houses met 
 bijbehorende bouwwerken
Monnickendam 
• Margrietstraat 7, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
• Zwaluwtong 69, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een dakopbouw op de berging

ONTWERPBESLUIT:
Monnickendam 
• Middendam 10, omgevingsvergunning, voor het 

 brandveilig in gebruik hebben van het pand

VERLEEND: 
Monnickendam 
• Willem van der Voetstraat 32, omgevingsver-
 gunning, voor het bouwen van een schuur
• Oude Zijds Burgwal 54 en 55, omgevingsver-
 gunning, voor het herstellen van het voegwerk
• Tongnaald 52, omgevingsvergunning, voor het 
 uitbreiden van de voorgevel vanaf de woning tot 
 aan de berging
• Zwaluwtong 69, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een dakopbouw op de berging
• Margierstraat 7, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 

GEWEIGERD:
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 72, omgevingsver-
 gunning, voor het plaatsen van zonnepanelen op 
 beide dakvlakken

VERKEERSBESLUITEN:
•  Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee 
 parkeerplaatsen als parkeerplaatsen ten 
 behoeve van het opladen van elektrische 
 voertuigen:
 - aan Nieuwpoortslaan, op parkeerterrein van de  
 Loswal te Monnickendam
 - ter hoogte van Kermergracht 3 te Monnickendam
 - aan Leeuwetand ter hoogte van huisnummer  
 97 te Monnickendam
 - aan Rielant ter hoogte van nr 50 te 
 Monnickendam
 - ter hoogte van nr. 141 te Monnickendam
• Rectificatie: Verkeersbesluit voor het aanwijzen  
 van parkeerplaatsen ten behoeve van het 
 opladen van elektrische voertuigen:
 - aan Akkerstraat ter hoogte van huisnummer 11  
 te Marken
 - ter hoogte van Dorpsstraat 77 te Ilpendam
 - ter hoogte van Eilandweg 1 te Broek in 
 Waterland

 WEEK 24 - 16 JUNI 2022

Mieke Veer tagde ons afgelopen vrijdag in 

deze heerlijke foto van zeilles op Marken. 

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

Monnickendam is een insectentuin rijker 
In 2021 zijn er drie bomen op het grasveld 
aan de Jan Mauwlaan in Monnickendam 
met de iepziekte vastgesteld, deze moes-
ten hierdoor helaas verwijderd worden. 
Wanneer bomen verwijderd worden, 
proberen wij altijd nieuwe bomen terug te 
plaatsen. Een buurtbewoner benaderde 
ons met de vraag of er ook een insectentuin 
kon worden aangelegd. Dit initiatief, 
waarbij bewoners een stukje groen 
‘adopteren’ en hiermee meer betrokken 
raken bij hun leefomgeving, past precies 
bij onze groenvisie en daarom 
ondersteunen wij dit graag. 

Afgelopen maart zijn de drie nieuwe bomen geplant en de insectentuin aangelegd. In 
een bewonersbrief deden we een oproep om meer bewoners enthousiast te maken voor 
het aanleggen en het onderhouden van de ‘insectentuin Jan Mauwlaan’. En met succes, 
een groepje bewoners heeft zich hiervoor aangemeld. 
Inmiddels hebben de bewoners vaste planten geplant en een meerjarig bloemen-
mengsel tussen de vaste planten gezaaid. Het onderhoud wordt door de bewoners zelf 
uitgevoerd. Er is bewust gekozen voor inheemse planten vanwege de goede voedsel-
bron voor insecten. Dit versterkt de biodiversiteit en draagt bij aan het herstel van de 
afname van insecten, een van de doelen die we met het openbaar groen willen 
bereiken.
Meer weten of doen? 
Lijkt het u ook leuk om een insectentuin te starten en te onderhouden in de openbare 
ruimte? Neem dan contact op met Ruud Mooij via R.Mooij@waterland.nl. 
Ook kunt u nu bij Stichting Duurzaam Waterland een subsidie aanvragen speciaal voor 
dit soort groene en duurzame ideeën voor uw buurt. Kijk hiervoor op de website van 
Stichting Duurzaam Waterland: www.sdwaterland.nl/nieuws. 
Bent u benieuwd naar de groenvisie van gemeente Waterland? Deze kunt u in zijn 
geheel lezen op: https://www.waterland.nl/groen-in-waterland.

WATERLANDSE SAMENWERKING VOOR 
VERVANGING KADEMUUR MARKEN

De eerste stap naar de vervanging van de 
kademuur aan het Zereiderpad is gezet. Op 
8 juni ondertekenden wethouder Verkeer 
Astrid van de Weijenberg en Jordy Winter 
van Van Geemen Grond, wegen en Water de 
bouwteamovereenkomst. Het bouwteam 
gaat bij het maken van het ontwerp eerst in 
gesprek met belanghebbende partijen, zoals 
de school, de brandweer, omwonenden en 
de Eilandraad. Hierbij wordt, waar mogelijk, 
rekening gehouden met de verkeersproblema-
tiek en eventuele kansen voor verbeteringen 
die meteen kunnen worden meegenomen.

VEILIG GENIETEN OP HET WATER
Het wordt dit weekend prachtig vaarweer! Het 
is belangrijk om goed voorbereid en op de 
hoogte te zijn van de geldende vaarregels. Zo 
is de maximale snelheid in de binnenwateren 
van Waterland 6 km/u, en moet je minimaal 
12 jaar oud zijn om een bootje te mogen 
besturen. Indien de boot harder kan varen dan 
20 km/u, dan moet je minimaal 18 jaar oud en 
in het bezit van een vaarbewijs zijn. Voor over-
tredingen op het water gelden hoge boetes, 
zonde van het geld! Meer informatie op: 
www.waterland.nl/nieuws. 

OP VAKANTIE? VRAAG OP TIJD EEN 
NIEUW REISDOCUMENT AAN
Over een maand begint de zomervakantie. 
Daarom het advies: controleer nu alvast of uw 
reisdocument nog geldig is en maak op tijd 
een afspraak. Het aanmaken van een nieuw 
reisdocument kost vijf tot zes werkdagen. Tip: 
bij een reisdocument voor uw minderjarige 
kind heeft u een toestemmingsformulier 
nodig. Kijk voor meer informatie op: 
www.waterland.nl/product/
paspoort-of-identiteitskaart-aanvragen.

TAKBREUKGEVOELIGE BOMEN 
VERWIJDERD OP HET HEMMELAND
Tijdens een controle van onze boomverzorgers 
zijn er takbreukgevoelige bomen gesignaleerd  
in de buurt van het eerste strand op het Hem-
meland. Om de veiligheid van de bezoekers 
van het Hemmeland te waarborgen, moesten 
deze bomen helaas worden verwijderd. In 
totaal zijn er vier populieren weggehaald. Er 
worden aan het einde van dit jaar vier nieuwe 
andere bomen geplant. 


