
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

30-06 Voorbereidende raadsvergadering
07-07 Raadsvergadering
 
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/beroepstermijnen 
vind je op www.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Monnickendam
• ‘t Spil 33, omgevingsvergunning, voor het wijzigen 
 van de gevel
• Havenstraat 22, omgevingsvergunning, voor het 
 verhogen dak Zuidloods Hakvoort
• Nieuwe Zijds Burgwal 63, omgevingsvergunning, 
 voor het uitbreiden van de eerste verdieping
• Noordeinde 66, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een buitenunit voor een 
 luchtwarmtepomp
• Gooische Kaai 16, omgevingsvergunning, voor het 
 wijzigen van het gebruik van de panden en het 
 plaatsen van dakkapellen
Uitdam
• Rijperweg 4, omgevingsvergunning, voor het 
 graven en dempen van sloten en het bouwen en 
 verwijderen van dammen

Marken
• N518D op Marken (in de berm), omgevingsvergun-
 ning, voor het realiseren van stenen bulten t.b.v. 
 winterverblijven voor de ringslang
Watergang
• Dorpsstraat 19, omgevingsvergunning, voor het 
 intern verbouwen, het wijzigen van gevels, het
 realiseren van een dakkapel en het plaatsen van 
 zonnepanelen

VERLEEND: 
Monnickendam 
• De Zarken 27, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een rookgasafvoer
• Haringburgwal 9A, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
 woning
• Nieuwe Zijds Burgwal 32, omgevingsvergunning, 
 voor het plaatsen van zonnepanelen
• Hemmeland nabij Strandvier, evenementenvergun-
 ning, voor het organiseren en houden van het 
 evenement ‘Introductie Buiten de dijken’
• een gedeelte van de binnenstad van Monnicken-
 dam, evenementenvergunning, voor het organise-
 ren en houden van het evenement “Voorjaarsmarkt 
 Monnickendam”

BESTEMMINGSPLAN:
Marken
• Walandweg 2, gewijzigde vaststelling bestem- 
 mingsplan, voor het realiseren van 100 woningen

WIJZIGINGSPLAN:
Marken
• Oosterpad 2, vastgesteld wijzigingsplan, voor het 
 wijzigen van de vorm van het agrarisch bouwvlak 
 zonder dat de oppervlakte wordt gewijzigd

UITSCHRIJVEN BRP:
• F. Dağașan, voornemen uitschrijven uit BRP op 
 16 mei 2022

VERKEER:
Ilpendam
• Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen 
 elektrische voertuigen, ter hoogte van 
 Merelstraat 9 te Ilpendam

REGELGEVING:
• Verordening houdende regels voor het aspect 
 geurhinder betreffende tot veehouderijen 
 behorende dierenverblijven
• Besluit mandaat en volmacht voor de 
 aanbesteding en gunning voor de pontverbinding 
 tussen Ilpendam en Landsmeer 2022.

 WEEK 26 - 30 JUNI 2022

@wijkagenten_waterland waren afgelopen 

week aan het surveilleren op het water en 

tagde ons in deze leuke foto.    

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

Nieuwe coalitie in gemeente Waterland 

De nieuwe coalitie van Waterland heeft hun coalitieakkoord gepresenteerd en de 
namen van de kandidaat-wethouders bekend gemaakt. De nieuwe coalitie bestaat 
uit WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA. Maandagmiddag presenteer-
den zij hun coalitieakkoord:  ‘Waterland: Vrij. Sociaal. Groen.’ 

Hieronder leest u de wie de kandidaat-wethouders zijn én hoe de portefeuilles 
verdeeld zijn. 

Burgemeester Marian van der Weele krijgt de volgende portefeuilles: wettelijke 
taken, informatiebeveiliging, cultuur, erfgoed, dijkverzwaring.
Naar verwachting wordt het nieuwe college in de raadsvergadering van 7 juli geïn-
stalleerd. Het gehele coalitieakkoord kunt u lezen op www.waterland.nl/nieuws.

GEMEENTE WATERLAND DRAAGT 
FINANCIEEL BIJ AAN VERBETERING 
BINNENKLIMAAT BASISSCHOLEN
Vanwege corona is er landelijk veel meer aan-
dacht gekomen voor ventilatie op scholen. Een 
goed binnenklimaat zorgt ervoor dat leerlingen 
en personeel in een gezonde omgeving kunnen 
leren en werken. Met name oudere schoolge-
bouwen voldoen niet aan de eisen en normen 
van deze tijd, terwijl renovatie pas over enige 
tijd gepland staat. Het Rijk heeft een subsidie 
beschikbaar gesteld, waarmee het verbeteren 
van de ventilatie deels betaald kan worden. 
Voor de oudere schoolgebouwen in onze 

gemeente stellen wij een extra bijdrage 
beschikbaar, bovenop de subsidie van het Rijk, 
zodat de schoolbesturen in onze gemeente 
deze investering daadwerkelijk kunnen doen 
en de ventilatie in alle schoolgebouwen in 
Waterland in schooljaar 2023-2024 op orde is.

ROOKMELDERS VANAF 1 JULI VERPLICHT
Vanaf 1 juli 2022 geldt een nieuwe wet: mini-
maal een rookmelder op iedere verdieping in 
elke woning. Zo zorgt u voor uw veiligheid en 
die van uw dierbaren en bent u klaar voor de 
nieuwe wet. Meer informatie op 
www.rookmelders.nl.

EBS BLIJFT BUSVERVOERDER IN WATERLAND
Vervoerregio Amsterdam heeft EBS gekozen 
als busvervoerder voor Zaanstreek-Waterland. 
In Waterland was EBS al de busvervoerder, 
maar zij breiden hiermee ook uit naar de 
Zaanstreek. Het gaat om de periode van 2023 
tot 2033. EBS heeft de aanbesteding gewon-
nen omdat zij het beste aansluit bij de wensen 
en ambities van de Vervoerregio Amsterdam. 
Een van die ambities is alle bussen vanaf 2023 
volledig uitstootloos te laten rijden. EBS zet 
daarnaast in op vernieuwing zoals betalen 
met andere middelen dan de OV-chipkaart en 
het plannen van deur-tot-deur reizen. Ook zal 
EBS nog meer dan nu inzetten op inclusiviteit, 
zodat alle verschillende doelgroepen optimaal 
van het OV gebruik kunnen maken. 

REGIONALE DUURZAAMHEIDSBEURS
De vierde editie van de Regionale duurzaam-
heidsbeurs is dit jaar onderdeel van de 
jubileumfeesten van Purmer 400 jaar. In de 
feesttent informeren specialisten op het gebied 
van energiebesparing, subsidies en lokale 
initiatieven over wat voor u het meest toepas-
baar is. Daarnaast kunt u lekkere duurzame 
streekproducten proeven. Kijk voor meer 
informatie op www.waterland.nl/nieuws. 

ECHTPAAR MIEDEMA-KARSTEN 
60 JAAR GETROUWD
Afgelopen week ging burgemeester Van der 
Weele op bezoek om ze te feliciteren met dit 
mooie huwelijksjubileum!

Harm Scheepstra (WaterlandNatuurlijk):
Mobiliteit, Openbare Ruimte, Facilitair 
Beheer, Personeel en Organisatie, Project 
Nota verbonden partijen.

Astrid van de Weijenberg (GroenLinks):
Sociaal Domein, Milieu, Duurzaamheid en 
Energietransitie.

Roland Wolters (VVD):
Financiën, Economische Zaken, project 
Milieustraat, Sport, Onderwijs, Werk en 
Inkomen en Toerisme.

Ton van Nieuwkerk (PvdA):
Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken 
en project Galgeriet.


