
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

12-05  Voorbereidende en 
 raadsvergadering 
16-05  Monumenten- en 
 welstandscommissie
26-05 Hemelvaartsdag, gemeentehuis 
 gesloten
 
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/beroepstermij-
nen vind je op www.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Katwoude
• Zedde 7, omgevingsvergunning, voor het aanleg-
gen van een baggerdepot

Monnickendam
• Haringburgwal 9A, omgevingsvergunning, voor 
het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
woning

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Eilandweg 3, omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen en verduurzamen van een woonhuis

Monnickendam
• Noordeinde 112, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen
• Julianalaan 25, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
• Haringburgwal 1A, omgevingsvergunning, voor 
het in gebruik nemen van het pand t.b.v. horeca

VOORLICHTING:
Monnickendam
• (RECTIFICATIE) Middendam + Het Zand, verkeers-
maatregelen m.b.t. PWN werkzaamheden

 WEEK 19 - 12 MEI 2022

 WERKEN AAN DE WEG

• MIDDENDAM MONNICKENDAM

In de nacht van maandag 23 op dinsdag 
24 mei  worden noodzakelijke werkzaamheden 
uitgevoerd aan het waterleidingsnetwerk op 
de Middendam en het Zand in Monnickendam. 
Door deze werkzaamheden is de doorgaande 
route over de Middendam  en Het Zand 
gestremd tussen 19.00 en 06.30 uur. Een 
omleidingsroute wordt ingesteld. Wij willen 
u verzoeken rekening te houden met de 
werkzaamheden en hier die dagen niet te 
parkeren en de omleidingsroute te volgen. 

Dit jaar kan de Avond4daagse Monnicken-

dam weer als vanouds worden gelopen. 

Aan alle lopers: succes met de laatste avond!

Wij ontvingen deze leuke selfie van 

Emmy Miedema @emmymiedema.  

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

Volop duurzaamheidsregelen genomen in 
Waterland: duurzaamheidsfonds bijna op 

Sinds vorig jaar is er in de gemeente Waterland een subsidie beschikbaar voor inwoners 
die hun koophuis of huurhuis willen verduurzamen. Dit duurzaamheidsfonds is in het 
leven geroepen om inwoners te stimuleren deze duurzaamheidsmaatregelen aan hun 
woning te treffen, zodat de CO2 uitstoot in gemeente Waterland wordt verminderd. 
En de inwoners worden geholpen richting een duurzamere woning met een lagere 
energierekening.

Het hiervoor gereserveerde bedrag van 325.000 euro was beschikbaar gedurende vijf 
jaar, totdat het op zou raken. Er is het afgelopen jaar zoveel gebruik van gemaakt, dat 
het beschikbare bedrag nu al bijna op is. Van de eerste 255 duizend euro is nu inzichte-
lijk hoeveel  de geschatte CO2 besparing hiervan is: ruim 300.000 KG CO2 per jaar. Te 
vergelijken met de gemiddelde uitstoot van 15 rijtjeswoningen: goed nieuws dus. 

Wethouder Duurzaamheid Astrid van de Weijenberg: “Door het duurzaamheidsfonds 
hebben 400 huishoudens maatregelen kunnen nemen die goed zijn voor hun huis, de 
energierekening én het klimaat. Het is een succesvolle manier gebleken om inwoners te 
stimuleren maatregelen te nemen die bewezen effectief zijn.”  

BESTE WATERLANDERS,
Op 26 april hebben 7 mensen uit onze 
gemeente een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen. In een volle raadszaal werden 
deze hardwerkende vrijwilligers in het zon-
netje gezet. Stuk voor stuk mensen met een 
groot hart en enorme inzet voor de samenle-
ving. Het idee kwam bij mij op om te bekijken 
of we volgend jaar wellicht iemand in de 
leeftijd tot 25 jaar een speciale jeugdonder-
scheiding kunnen geven. Ideeën hoe we dit 
ten uitvoer kunnen brengen, ontvang ik graag 
op burgemeester@waterland.nl. (…….) 
Ik hoop dat u geniet van het mooie, maar voor 
de boeren droge weer! Ook is het vaarseizoen 
weer begonnen. De bootjes mogen weer te 
water en we kunnen weer fijn recreëren in 
de prachtige wateren waar onze gemeente 
zo bekend om staat. Laten we er een fijn 
vaarseizoen van maken voor alle gebruikers, 
aanwonenden en de natuur.

Marian van der Weele
Burgemeester

De hele column kunt u lezen op:
 www.waterland.nl/nieuws

NATIONALE MOLEN- EN GEMALENDAG OP 
ZONDAG 15 MEI 2022
Het is feest tijdens de Nationale Molen- en 
Gemalendag 2022! Tal van molens in 

Noord-Holland zetten hun wieken op de wind 
en diverse gemalen openen hun deuren op 
zondag 15 mei. Ook de Waterlandse molen 
‘De Kathammer’ in Katwoude doet mee. Ga op 
bezoek en geniet van de draaiende wieken in 
het mooie Noord-Hollandse landschap.
 
BOMEN GEKAPT LANGS N235
Bij een controle van de Provincie van de 
bomen langs de N235 bleken 18 iepen ziek. 
Die bomen staan langs de busbaan tussen 
kruispunt Het Schouw en Ilpendam. De iep-
ziekte is erg besmettelijk voor andere iepen 
en zieke iepen zijn niet meer te redden.  Daar-
om wordt bij iepziekte de zieke boom binnen 
2 weken gekapt. De zieke bomen langs de 
N235 worden deze week weggehaald.

GRATIS WEBINAR BELASTINGEN EN 
ADMINISTRATIE
Op 16 mei wordt er weer een gratis online 
webinar gegeven. Als u een bedrijf start, 
moet u meteen veel zaken regelen. Tijdens 
dit webinar gaan wij in op het fiscale deel van 
het ondernemerschap. Je krijgt bijvoorbeeld 
informatie over de btw en de inkomstenbelas-
ting, maar ook over de belangrijkste fiscale 
regelingen die voor u gelden. 
Aanmelden en meer informatie vindt u via: 
www.waterland.startersloket.nl.


