
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

22-08   Monumenten- en 
 welstandscommissie
01-09   Fractievergadering 

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. 

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:
Monnickendam
• Middendam 10, omgevingsvergunning, voor het 
 (brandveilig) in gebruik hebben van het pand
• Niesenoortsburgwal 40, omgevingsvergunning, 
 voor het verbouwen van een garage tot woon-
 huis
• De Zarken 31, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een tuinafscheiding

Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 10, omgevingsver-
 gunning, voor het realiseren van een dakterras 
 met zonnedoek

Katwoude
• Molenkade 2 + De Zedde, omgevingsvergun-
 ning, voor het aanleggen van een kavelpad

Broek in Waterland
• Wagengouw 76, omgevingsvergunning, voor 
 het uitbreiden van de woning

AANVRAAG:
Katwoude
• Achterdichting 1, omgevingsvergunning, voor 
 het aanleggen van een persleiding

Monnickendam
• Oranjestraat 35, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van een dakkapel in het achter-
 dakvlak

Marken
• Buurt II 30, omgevingsvergunning, voor het 
 onderhoudswerk aan gevels

VERKEERSBESLUITEN:

Monnickendam
• Verkeersbesluit voor een parkeerverbod en 
 laad- en losplek aan Noordeinde te Monnicken-
 dam

Broek in Waterland
• Verkeersbesluit voor het uitbreiden van 30 km/
 uur zone aan Keerngouw te Broek in Waterland
• Verkeersbesluit voor een parkeerverbod aan 
 Oosteinde te Broek in Waterland
• Verkeersbesluit voor een stopverbod aan 
 Keerngouw te Broek in Waterland

OVERIGE OVERHEIDSINFORMATIE:
• Verkeersmaatregelen m.b.t. kabelwerkzaam-
 heden op 18 augustus ter hoogte van de 
 Zuiderwoude Dorpsstraat 60A te Zuiderwoude

 WEEK 32 - 11 AUGUSTUS 2022

 WERKEN AAN DE WEG

WERKZAAMHEDEN ZUIDERWOUDE

Op donderdag 18 augustus worden werkzaam-
heden uitgevoerd ter hoogte van Zuiderwouder 
Dorpsstraat 60a te Zuiderwoude. De werk-
zaamheden duren van 08.00 uur ’s ochtends 
tot 17.00 uur ’s avonds. De doorgaande route 
over de Zuiderwouder Dorpsstraat is gestremd, 
een omleidingsroute wordt ingesteld. Dit geldt 
ook voor de buurtbus. 

@brandweerbroekinwaterland tagde ons op 

instagram in deze schattige foto. De Broeker-

feestweek is zaterdag van start gegaan met 

o.a. veel enthousiaste brandweermannen en 

-vrouwen in de dop.  Vrijwilliger worden bij de 

brandweer in Broek kan nog steeds. Voor de 

volwassenen dan!

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

Astrid van de Weijenberg ontvangt 
Pride-onderscheiding

Wethouder Astrid van de Weijenberg heeft zondag een pride-onderscheiding 
ontvangen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon die zich het meest 
heeft ingezet voor diversiteit, met name op het gebied van LHBTQ+, in de Water-
landse samenleving.  

Van de Weijenberg nam de onderscheiding in ontvangst tijdens de speciale Pride 
Editie van Tafeltijd. De Pride Editie van Tafeltijd is een initiatief van Predikant Alexan-
der Noordijk van de Protestantse gemeente Monnickendam, waarbij mensen op een 
laagdrempelige manier in gesprek gaan over geloof en seksualiteit. 

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ 
 GEMEENTE WATERLAND

Bij gemeente Waterland hebben we een 
leuke vacature: administratief / secretarieel 
medewerker bij de Buitendienst. Wil jij een 
leuke baan waarbij jij je “eigen” 
administratiekantoor runt?  

Meer informatie vind je op waterland.nl/
vacatures of via onze LinkedIn pagina. 

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

SUBSIDIE STICHTING DUURZAAM 
WATERLAND VOOR GROENE 
SCHOOLPLEINEN
Basisscholen in de gemeenten Waterland en 
Edam-Volendam die in het komende school-
jaar hun schoolplein willen vergroenen, 
kunnen daarvoor subsidie krijgen. Per school 
is maximaal 1500 euro beschikbaar via de 
Stichting Duurzaam Waterland (SDW).
Schoolpleinen met weinig schaduw die 
grotendeels betegeld zijn, zorgen voor 
hittestress en bieden geen mogelijkheden 
voor biodiversiteit. Kleine aanpassingen 
kunnen een groot verschil maken, bijvoor-
beeld regentonnen die een vlinder- of 
moestuin kunnen bewateren. Meer informatie 
op waterland.nl/nieuws.

KENT U DE VAARREGELS? 
Het is deze week weer heerlijk weer om te 
varen.  Voor de veiligheid op het water zijn 
onderstaande regels van belang: De maximale 
snelheid in de binnenwateren van Waterland 
is 6 km/u en je moet minimaal 12 jaar oud zijn 
om een bootje te mogen besturen. Indien de 
boot harder kan varen dan 20 km/u, dan moet 
je als schipper minimaal 18 jaar oud zijn en in 
het bezit zijn van een vaarbewijs. Alle regels 
vindt u op waterland.nl/nieuws/veilig-varen. 

DONDERDAGMIDDAG SOCIAAL PLEIN IN 
DE BOLDER
Heeft u vragen op het gebied van inkomen, 
zorg, werk of jeugd? Elke donderdagmiddag 
kunt u binnenlopen op het spreekuur bij de 
Bolder. Tussen 13.00 en 15.00 uur zijn deze 
organisaties aanwezig: Stichting Maatschap-
pelijke Dienstverlening (SMD), Vluchtelingen-
werk, Stichting MEE, WonenPlus en de Bolder. 
Zij helpen u graag met informatie, ondersteu-
ning of een verwijzing naar de juiste instantie. 


