
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 je milieupas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

09-08 Monumenten 
 en Welstandscommissie
19-08 Agenda adviescommissie 
 voor de bezwaarschriften
23-08 Monumenten 
 en Welstandscommissie

In verband met het zomerreces
zijn er op dit moment geen 
raadsvergaderingen.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AANVRAAG:
Marken
• Meester Visserstraat 14, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak.

VERLEEND:
Marken
• Zuiderzeeweg 6, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel en een dakraam en het 
dichtmetselen van twee raamkozijnen in en op de 
woning.

Monnickendam
• Trintel 44, omgevingsvergunning, voor het plaatsen 

van een dakkapel in het voordakvlak.
• Leeuwetand 56, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde.
• Lameroen 53, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.
• ‘t Spil 37, omgevingsvergunning, voor het wijzigen 

van de constructie.

BEKENDMAKING:
• Bekendmaking, Verkeersmaatregelen m.b.t. kabel- 

en leiding werkzaamheden t.b.v. Dorpsstraat 35 te 
Ilpendam.

 WEEK 31 - 5 AUGUSTUS 2021

De foto van deze week is van
@jesse.the_walking_man. Deze Waterlandse 
wandelfanaat loopt door heel Nederland en 
maakte hierbij deze prachtige foto van de 
ingang van Monnickendam. Eind deze 
maand loopt hij het Pieterpad van 500km om 
geld op te halen voor stichting SINA. Deze 
tocht is te volgen via zijn instagramkanaal. 

Wil je ook met je foto in de krant komen? 
Stuur je foto dan naar communicatie@
waterland.nl of tag de gemeente Waterland 
op social media: @gemwaterland.

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

Locoburgemeester overhandigt 
regenboogvlag tijdens opening expositie 
‘God van de Regenboog’
Op 5 augustus vindt de opening plaats van de expositie ‘God van de Regenboog’ in 
de Grote Kerk van Monnickendam. Tijdens deze opening zal locoburgemeester 
Astrid van de Weijenberg de regenboogvlag overhandigen aan de 
kerkgemeenschap. Verschillende kunstenaars tonen hun werk tijdens deze 
expositie.

Zo is de fotografie van Yentl Slik te 
bezichtigen. Met deze serie verbindt zij 
het christendom en de LHBTQ+  
community met elkaar en brengt zij 
LHBTQ+ christenen als heilige figuren  
in beeld. 

Cartoonist Walter Dijkshoorn heeft voor 
deze expositie een paar uitdagende 
cartoons uitgezocht die passen in het 
thema ‘God van de Regenboog’. Met 
zijn cartoons wil hij de lezer vooral aan 
het denken zetten. Als er dan ook nog 
iets te lachen valt is dat mooi 
meegenomen.

Tot slot heeft dichter en danser Ennio 
Drost een aantal schitterende 
gedichten op papier gezet voor deze 
expositie. De gebeurtenissen en 
levenslessen in zijn leven zet hij 
letterlijk om in bewegende, geschreven 
of gesproken kunst.

Waar en wanneer?
Datum: vrijdag 6 t/m woensdag  
18 augustus
Locatie: Grote Kerk, de Zarken 2  
in Monnickendam
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 
van 13.00 – 16.00 uur
Parkeren en toegang: gratis

GEMEENTE WATERLAND IS EEN 
100-JARIGE RIJKER!
Mevrouw Sikkenk-Simons is op 3 augustus 100 
jaar geworden. Ter gelegenheid van deze  
speciale gebeurtenis ging locoburgemeester  
Astrid van de Weijenberg langs Swaensborch, 
waar mevrouw Sikkenk-Simons woonachtig 
is, om haar te feliciteren en een bos bloemen 
te overhandigen. In de gemeenschappelijke 
huis kamer stond er taart en koffie klaar om met 
elkaar deze mooie dag te vieren.

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s 
voor de functies:
- Re-integratiecoach
- Consulent inburgering
- Inkoopadviseur
- Informatiemanager
- Gedragswetenschapper/behandelaar
- Jeugdhulpverlener/zorgregisseur jeugd (2x)
Voor meer informatie over al onze vacatures: 
www.waterland.nl/vacatures

VERKEERSMAATREGELEN

Parkeerterrein Nieuwland afgesloten 
In de week van 9 augustus 2021 wordt het parkeerterrein Nieuwland in Broek in Waterland afgesloten voor verkeer. De weekmarkt (wo + vr) wordt 
daarom verplaatst naar de parkeerplaatsen langs de winkels van het Nieuwland. De kermiswagens worden geparkeerd op het Moerland/De Vennen. 
Wij willen u verzoeken hiermee rekening te houden met het parkeren van uw voertuig. De locatie en de periode zal tijdig door de gemeente Waterland 
worden aangeven met borden. De wegsleepregeling is hier van toepassing.

N247 in augustus twee weekenden dicht
Vrijdagavond 20 en 27 augustus wordt de N247 ten noorden van Monnickendam tussen de kruising 
Nieuwendam en de kruising Lagedijk/Hoogedijk (Katwoude) voor al het verkeer in beide richtingen 
afgesloten. Maandagochtend 23 en 30 augustus is de N247 voor beide richtingen weer open. Sinds 
begin 2020 is er uit opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
gestart met de bouw van het nieuwe gemaal in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag 
Monnickendam-Noord. Voor heiwerkzaamheden wordt de N247 eind augustus twee weekenden 
afgesloten voor al het doorgaande verkeer.

 N247 afsluiting weg N247 openstelling weg
Weekend 1: Vrijdagavond 20 augustus 19.00 uur Maandagochtend 23 augustus 6.00 uur
Weekend 2: Vrijdagavond 27 augustus 19.00 uur Maandagochtend 30 augustus 6.00 uur

Voor meer informatie over de omleiding kijk op: www.waterland.nl/nieuws


