
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

08-08  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

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.

VERLEEND:
Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 58, omgevingsvergun-

ning, voor het realiseren van een woonhuis ter 
vervanging van de schuur

Broek in Waterland
•  Galggouw 8 en 10, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een dubbel woonhuis

Ilpendam
•  Dorpsstraat 12, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een bijgebouw

Monnickendam
•  Kerkstraat 19, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel in het zijgevel dakvlak

AANVRAAG:
Marken
•  Noorderwerfstraat 9, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van zonnepanelen

•  Flevostraat 12, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak

Monnickendam
•  De Zarken 31, omgevingsvergunning, voor het re-

aliseren van een tuinafscheiding
•  Rieland 42, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak
•  Rozendaal 8A, omgevingsvergunning, voor het 

verbouwen van de woning

Broek in Waterland
•  Wagengouw 76, omgevingsvergunning, voor de 

uitbreiding van de woning
•  Galggouw 24, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
•  Zeedijk (module 13), aan de noordzijde van pol-

der De Nes, kadastraal bekend onder perceel-
nummer 285 en 298, sectie G, omgevingsver-
gunning, voor het oprichten van een gemaal

Uitdam
•  Uitdammer Dorpsstraat 1E, omgevingsvergun-

ning, voor het legaliseren van een loopbrug

OPSCHORTEN:
Monnickendam
•  Havenstraat 22, omgevingsvergunning, voor het 

verhogen van een loods
•  Noordeinde 40, omgevingsvergunning, voor het 

verbouwen van een restaurant en realiseren van 
twee appartementen op de verdieping

VERLENGING:
Monnickendam
•  Rielant 47, omgevingsvergunning, voor het reali-

seren van een bijbehorend bouwwerk (schuur)

WEIGERING:
Monnickendam
•  Noordeinde 53, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
woning

Broek in Waterland
•  Dorpsstraat 20, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een berging en het wijzigen van de 
aanbouw aan de woning

VERKEERSBESLUITEN:
Monnickendam
•  Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeer-

plaatsen ten behoeve van het opladen van elek-
trische voertuigen aan Rielant ter hoogte van nr. 
18 te Monnickendam

•  Verkeersbesluit ten behoeve van het toewijzen 
van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover 
Monnikevenne 56 te Monnickendam

•  Verkeersbesluit voor het veranderen van de situ-
atie aan de Hofbrug te Ilpendam (spoed)

 WEEK 30 - 28 JULI 2022

Deze mooie foto mét bijschrift kregen we 

opgestuurd door Ruud Gaaf. “Op het Gouwtje 

te Broek in Waterland “huist” de familie zwaan. 

Voor niets en niemand bang zitten ze vaak 

midden op het fietspad. Ze doen echter niets 

zolang je gewoon er voorbij gaat.” 

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

Zomeractie vanuit de regio: 
win een gouden gieter! 
Met een leuke actie vanuit de regio wordt aandacht 
gevraagd voor het thema hitte en droogte. Tijdens 
deze “watZr”-campagne worden inwoners opgeroe-
pen om een foto te maken van hun “watZr”: een 
kleine actie in of rondom het huis die het risico op 
wateroverlast of hittestress vermindert. Bijvoorbeeld 
een groen perkje, moestuin of regenton. 

Kleine acties tegen klimaatverandering
Een verdroogde tuin, hete dagen of zoveel water dat 
de riolen overstromen. Het zijn gevolgen die we 
regelmatig ervaren door steeds extremere weers-
omstandigheden. Gemeenten, provincies en water-
bedrijven doen van alles om overlast te voorkomen. Maar ze kunnen het niet alleen. 
U kunt ook helpen, want ongeveer de helft van het oppervlak in stedelijk gebied is 
privéterrein. Met een watZr, de naam is een samenvoeging van water en zon, draagt u 
bij aan het verminderen van hittestress en wateroverlast. En minder overlast bete-
kent fijner wonen. 

Doe mee
Laat zien op welke kleine groene aanpassing u trots bent en vertel waarom u een 
gouden watZr gieter verdient. Zoals de boom die voor schaduw zorgt in uw tuin zodat 
het goed vertoeven is op warme dagen. Of de moestuin waar u graag aan werkt en 
die voor verse groenten zorgt. Of de regenton die u heeft geplaatst voor droge perio-
des. Stuur uw foto naar info@watzr.nl onder vermelding van “WatZr gieter”.
Meedoen kan tot 19 augustus 2022. Meer informatie over de actie vindt u op  
waterland.nl/nieuws. 

MANTELZORGCOMPLIMENT AANVRAGEN
Zorgt u voor iemand in uw omgeving, omdat 
deze naaste een beperking heeft, voor lan-
gere tijd ziek is of om een andere reden zorg 
nodig heeft, dan bent u mantelzorger. U komt 
in aanmerking voor het mantelzorgcompli-
ment wanneer u meer dan 8 uur per week en 
langer dan 3 maanden voor een naaste zorgt. 
Mits dit niet voortkomt uit een beroepsmatige 
relatie of vrijwilligerswerk. Het mantelzorg-
compliment is een blijk van waardering van 
gemeente Waterland voor mantelzorgers in 
de vorm van Waterlandbonnen en wordt in 

november uitgereikt. U kunt zich laten regis-
treren bij WelzijnWonenPlus als mantelzorger 
door contact op te nemen via 0299 650 480 of  
waterland@welzijnwonenplus.nl óf u kunt het 
compliment aanvragen via 
www.welzijnwonenplus.nl/waterland. 

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ 
 GEMEENTE WATERLAND

We hebben drie nieuwe vacatures. Is een van 
onderstaande functies echt iets voor u? 
Dan zien we uw sollicitatie graag tegemoet.
- Ciso / privacy officer
- Management trainee
- Archiefspecialist

Solliciteren of meer informatie opzoeken kan 
via waterland.nl/vacatures.  

SLIM MELDEN 
WATERLAND APP
Ligt er afval op straat, 
zit een stoeptegel los, 
of is de lantaarnpaal stuk? 
Meld het ons via de app: 
Slim Melden Waterland! 

Deze app stuurt jouw 
melding door naar de 
juiste afdeling, 
waardoor deze snel 
opgelost wordt.  

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

ECHTPAAR VERWEIJ-BISSCHOP BOELE 
60 JAAR GETROUWD
Op 7 juli 2022 was het 60 jaar geleden dat de 
heer M. Verweij en mevrouw C.M. Verweij- 
Bisschop Boele zijn getrouwd. Burgemeester 
Van der Weele is bij dit echtpaar op bezoek 
geweest om hen te feliciteren met dit prachti-
ge huwelijksjubileum.


