
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

07-07 Raadsvergadering
11-07 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/beroepstermijnen 
vind je op www.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Monnickendam
• Niesenoortsburgwal naast 38, omgevingsvergun-
 ning, voor het verbouwen van een garage tot 
 woonhuis
• Havenstraat 22, omgevingsvergunning, voor het 
 verhogen van een loods
• Haringburgwal 9, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 39, omgevingsvergun-

 ning, voor het plaatsen van zonnepanelen op het 
 Dorpshuis
Broek in Waterland
• Roomeinde 5, omgevingsvergunning, voor het 
 uitbreiden van het woonhuis
Marken
• Buurt II 15, omgevingsvergunning, voor het splitsen 
 van het pand
Katwoude
• Hoogedijk 54, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een tijdelijke woning (stacaravan)
• Hoogedijk 54, omgevingsvergunning, voor het 
 geheel vernieuwen en veranderen van een 
 stolpboerderij
Ilpendam
• Watermunt 16, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een oprit

VERLEEND: 
Monnickendam
• Oude Zijds Burgwal 54, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde 
 en verbreden van de dakkapel in het achterdakvlak
• De Zarken 27, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak en 
 achterdakvlak
• Noordeinde 66, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een buitenunit voor een luchtwarmte-
 pomp
• Noordeinde 53, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
 woning

VERKEER:
Monnickendam
• Verkeersbesluit voor het toewijzen van een 
 gehandicaptenparkeerplaats aan Noordeinde 81 te 
 Monnickendam

 WEEK 27 - 7 JULI 2022

Deze foto toont een aantal van de rietorchissen 

op het Rietlandje aan de Pierebaan. Meer dan 

tien jaar zijn vrijwilligers hier bezig om weer 

bloemen te laten bloeien waar insecten blij 

mee zijn om zo de biodiversiteit te bevorderen. 

De foto is bedoeld om andere groepjes in de 

gemeente aan te moedigen en dat kunnen wij 

dan weer alleen maar aanmoedigen! De foto is 

gemaakt door Nick Ruiter en opgestuurd door 

Rik van Beijma, beiden vrijwilligers van deze 

vrijwilligersgroep.    

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

Lake Land hotel gereed voor opvang van 
Oekraïense vluchtelingen
Gemeente Waterland heeft, in samen-
werking met de eigenaren en de Veilig-
heidsregio Zaanstreek-Waterland, het 
Lake Land hotel in Monnickendam in 
gereedheid gebracht voor de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. Er  
kunnen zo’n 140 vluchtelingen opge-
vangen worden in 70 tweepersoonska-
mers. De afgelopen weken is er druk 
gewerkt om de locatie te verbouwen. 
Vanaf vandaag of morgen worden de 
eerste Oekraïense vluchtelingen hier 
opgevangen. 

Afgelopen vrijdag sloot burgemeester Marian van der Weele met de eigenaar van het 
Lake Land hotel, Mart Leek, een overeenkomst voor twee jaar. Na deze periode wordt 
gekeken of verlenging mogelijk en nodig is. Om de vluchtelingen een veilig onder-
komen te bieden is er dagelijks toezicht en begeleiding op het terrein aanwezig om 
de bewoners te helpen met vragen die zij kunnen hebben over scholing, werk en 
gezondheidszorg. 

Opvang in Waterland
Naast de opvang in het Lake Land hotel worden er ook 117 vluchtelingen opgevangen 
bij tientallen gastgezinnen en vanuit de gemeente op een drietal kleine locaties in 
Waterland. Voor een aantal van deze kleinschalige locaties geldt dat doorstroom op 
termijn gewenst is. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de plaatsing van circa 80 
woonunits op het handbalterrein van het sportpark in Monnickendam. De verwach-
ting is nu dat deze aan het einde van dit jaar geplaatst kunnen worden, waarmee in 
totaal nog zo’n 140 Oekraïense vluchtelingen opgevangen kunnen worden.

Column burgemeester 
Ook deze maand heeft burgemeester Marian 
van der Weele weer een column geschreven. 
Hieronder leest twee delen van deze column. 
De  gehele column leest u op waterland.nl/
nieuws.

“Beste Waterlanders,
Met veel inzet van de medewerkers van de 
gemeente en de eigenaren van Lake Land en 
de Marina Monnickendam, is het zover dat 
het Lake Land hotel gereed is om 140 Oekra-
iense vluchtelingen te huisvesten. Op 7 juli 
verwelkomen we de eerste groep. Ik ben heel 
blij dat we als Waterland deze gastvrijheid 
kunnen bieden!
Fijn dat we nog net voor de zomervakantie 
voor de raad begint, een nieuw college 
kunnen installeren! Ik denk dat de debatten 
in de raad levendig zullen gaan worden met 
de twee flanken in de coalitie en de midden-
partijen in de oppositie, ik verheug me op de 
samenwerking. 
(…)
Een prachtige bijeenkomst met de Veteranen 
van Waterland, Landsmeer en Edam-Volen-
dam in Fort Edam. 25 nieuwe medewerkers 
van de gemeente de ambtseed afnemen. En 
niet de vergeten de Havenfeesten op Marken, 
die de MES weer heel goed georganiseerd 
hadden.
Zo, u bent weer bij in het dagboek van uw 
burgemeester!

Hartelijke groet,
Marian van der Weele
Burgemeester 

LINTJE UITGEREIKT AAN ANJA WALTER-SPIL

Tijdens het parkconcert in Ilpendam ontving 
Anja Walter-Spil op zondag 3 juli dan einde-
lijk haar Koninklijke Onderscheiding. Door 
haar vakantie tijdens de Lintjesregen was de 
uitreiking verschoven. De enorme lijst met 
vrijwillige werkzaamheden maakte indruk op 
de toeschouwers, zeker omdat zij pas 40 jaar 
oud is. 

OPROEP BRANDWEER BROEK IN 
WATERLAND
De vrijwillige brandweer van Broek in Water-
land is op zoek naar dorpsgenoten, mannen 
en vrouwen, die 3 a 4 uurtjes in de week 
willen besteden aan een heel bijzondere 
hobby. Vaak wordt gedacht dat je heel 
technisch  of altijd thuis moet zijn om bij 
de vrijwillige brandweer te kunnen. Dit is 
absoluut niet 
waar, er is voor 
verschillende 
mensen met 
verschillende 
werktijden 
plek.  Zo bevin-
den zich in het 
huidige team 

een bakker, verpleegkundige en een filiaalma-
nager. Is uw interesse gewekt? U kunt bij de 
kazerne langskomen om hen het brandweer-
pak van het lijf te vragen over wat de vrijwillige 
brandweer nu eigenlijk allemaal inhoudt. 
Stuur een mailtje naar 
post-broekinwaterland@vrzw.nl, dan nodigen 
zij u uit voor een oefenavond.

VOGELGRIEP IN WATERGANG 
Op een kleinschalige houderij van sierkippen 
en watervogels in Watergang is vogelgriep 
vastgesteld. Om verdere verspreiding te voor-
komen wordt het bedrijf geruimd. Ook geldt er 
per direct een vervoersverbod in een zone van 
10 km van pluimvee, eieren, pluimveemest en 
gebruikt strooisel. Meer informatie op 
waterland.nl/nieuws.


