
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

25-07 Monumenten- en 
 welstandscommissie

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.

VERLEEND:
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 23, omgevingsvergun-
 ning, voor het gedeeltelijk slopen, vernieuwen en 
 veranderen van het bijbehorende bouwwerk

• Zuiderwouder Dorpsstraat 18, omgevingsvergun-
 ning, voor het plaatsen van zonnepanelen aan de 
 achtergevel van het woonhuis

Katwoude
• Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een fietsenberging

VERLENGD BESLISTERMIJN:
Marken
• In de berm naast de N518D, omgevingsvergunning, 
 voor het realiseren van stenen bulten t.b.v. 
 winterverblijven voor de ringslang

UITSCHRIJVEN BRP: 
• Voornemen uitschrijven BRP J.B. Long
• Voornemen uitschrijven BRP R.B. Whisken

VERKEER: 
Ilpendam
• Kerkstraat, verkeersmaatregelen met betrekking tot 
 Liander werkzaamheden op 18 juli tot 20 juli 2022

VERKEERSBESLUIT:
Monnickendam
• Jan Nieuwenhuyzenlaan 35, voor het toewijzen van 
 een gehandicaptenparkeerplaats

 WEEK 28 - 14 JULI 2022

 WERKEN AAN DE WEG

WERKZAAMHEDEN KERKSTRAAT

Volgende week maandag 18 tot woensdag 20 
juli worden er werkzaamheden uitgevoerd 
in de Kerkstraat in Ilpendam. Hierdoor is de 
doorgaande route gestremd en wordt een 
omleidingsroute ingesteld, ook voor de bus. 
Ook kunt u hier deze dagen niet parkeren.

Deze larve van de groene kikker trof Hesper 

Schutte (@HesperSchutte op twitter) aan in 

de sloot voor de school in Broek. Samen met 

groep 5 deed zij hier onderzoek naar de water-

diertjes, in het kader van het beleefprogramma 

“Kijk waar je leeft”. Een mooie vondst!     

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

Koopovereenkomst Galgeriet gesloten met 
BPD / Hoorne Vastgoed

Afgelopen vrijdag is de koopovereenkomst ondertekend voor het project Galge-
riet. Een belangrijke stap in de realisatie van de nieuwe woonwijk in Monnicken-
dam. Er is nu definitief instemming bereikt over de aanvullende (ver)koopvoor-
waarden voor de gronden van het gebied. Bij het feestelijke moment waren ook de 
nieuwe wethouders van gemeente Waterland aanwezig.

De koopovereenkomst is een aanvulling op de realisatieovereenkomst die eerder 
gesloten werd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de realisatieovereenkomst 
is dat de helft, in plaats van 40%, van de woningen betaalbaar wordt. De koopover-
eenkomst werd ondertekend door burgemeester Marian van der Weele namens 
gemeente Waterland.

Burgemeester Marian van der Weele: “Met deze koopovereenkomst zetten we een 
belangrijke stap richting de uitvoering van de prachtige nieuwe woonwijk aan de 
haven van Monnickendam. Het nieuwe Galgeriet wordt met maar liefst 700 woningen 
en verschillende voorzieningen een verrijking voor Waterland en levert een belangrij-
ke bijdrage aan de grote vraag naar woningen in onze regio.”

De ondertekening vormt het startsein voor de daadwerkelijke uitvoering van het 
project. De eerste stappen, zoals de sloop van diverse panden, zijn inmiddels gezet. 
Einde dit jaar wordt het plangebied bouwrijp gemaakt. Tegelijkertijd wordt aan de 
oostzijde de nieuwe toegangsweg naar de jachthaven Hemmeland gemaakt. Vervol-
gens wordt het deel ten westen van de toegangsweg aangepakt.

NIEUW COLLEGE GEÏNSTALLEERD Afgelopen donderdagavond heeft de Raad of-
ficieel de nieuwe wethouders benoemd. Voor 
WaterlandNatuurlijk vervult Harm Scheepstra 
de wethoudersfunctie. Astrid van de Weijen-
berg blijft dit doen namens GroenLinks en 
hetzelfde geldt voor Ton van Nieuwkerk 
namens de PvdA. Roland Wolters wordt 
wethouder namens de VVD. 

Ook werden er drie raadsleden benoemd:  
Kitty Tobias (WaterlandNatuurlijk), Barend 
Klein Haneveld (GroenLinks) en Jaïro Oranje 
(VVD). Jacco Schilder werd benoemd als 
duoraadslid (VVD). 

AFSCHEID WETHOUDERS BOLAND EN VAN EIJK
Naast alle benoemingen werd er afgelopen 
donderdag ook afscheid genomen van 
Hendrik Boland, die het afgelopen jaar verant-
woordelijk was voor de portefeuilles Financiën, 
Economische Zaken, Toerisme en Recreatie. 
Ook nam de raad afscheid van Theo van Eijk, 
die verantwoordelijk was voor de portefeuilles 
Ruimtelijke Ordening, Project Galgeriet, Bouw- 
en woningtoezicht en Onderwijshuisvesting. 
De raad bedankte hen voor hun inzet van het 
afgelopen jaar.

JAN HARING PALINGROOK WEDSTRIJD
Burgemeester Marian van der Weele mocht 
tijdens haar eerste Jan Haring Weekend 
de prijzen uitreiken tijdens de Palingrook 
wedstrijd. Samen met de voorzitter van de Jan 
Haring Race Cor Groenewoud. Er deden 112 
palingrokers mee met een unieke mengeling 
van allerlei mogelijk vis rook installaties. De 
winnaar is geworden: Daniel Zuiderwind. 
Willem Lammers behaalde de tweede plek en 
Niels Vos werd derde. Gefeliciteerd allen! 

Foto: ShootbyHerman/Herman Kemper Fotografie 

60-JARIG JUBILEUMCONCERT 
MUZIEKSCHOOL WATERLAND 
Afgelopen zondag vierde Muziekschool Water-
land haar 60-jarig jubileum met een geweldig 
jubileumconcert. 150 leerlingen lieten hun 
talenten zien in een volle zaal met maar liefst 
600 toeschouwers. Tijdens dit concert kreeg 
de muziekschool samen met de gemeenten 
een bokaal uitgereikt door “Méér Muziek in de 
Klas”, een landelijke organisatie die tot doel 
heeft structureel muziekonderwijs voor alle 
basisschoolkinderen te regelen. Wethouder 
Wolters, sinds afgelopen donderdag in functie 
als wethouder Onderwijs, was namens de 
gemeente aanwezig. De gemeenten ontvingen 
deze erkenning samen met Muziekschool 
Waterland voor de verankering van muziek-
onderwijs in de basisscholen in Waterland.


