
G E M E E N T E N I E U W S

�         CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Gemeentehuis 
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Telefoon: (0299) 658 585
E-mail: gemeente@waterland.nl
Website: www.waterland.nl

�               �         �              /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!

�            AGENDA

16-08  Ingelaste raadsvergadering; 
 beëdiging wethouder Hendrik 
 Boland. Voor meer informatie kijk 
 op www.waterland/nl bij agenda 
 raadsvergadering.
19-08   Agenda adviescommissie voor de  
 bezwaarschri� en
23-08   Monumenten en 
 Welstandscommissie

Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl  
en via Omroep PIM.

�    OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 
De volledige teksten, verzenddatum, bezwaar/
beroepsmogelijkheden en bezwaar/
beroepstermijnen vind je op www.
offi cielebekendmakingen.nl en www.waterland.nl/
bekendmakingen. In het gemeentehuis liggen alle 
besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Broek in Waterland
• Drs. J. van Disweg naast 18, 

omgevingsvergunning, voor het brandveilig in 
gebruik hebben van een tijdelijk schoolgebouw

Monnickendam
• Zwaluwtong 67, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van twee dakkapellen aan de voorgevel

Uitdam 
• vakantiepark EuroParcs, ten noorden van 

Uitdam, omgevingsvergunning, realiseren van 
een nieuwe inrit en een nieuwe watergang

VERLEEND:
Monnickendam
• Havenstraat 18, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van een dakkapel in het linker 
zijdakvlak

• De Zarken 4, omgevingsvergunning, voor 
het in gebruik nemen van drie kamers t.b.v. 
kleinschalig toeristisch overnachten

• Noordeinde 16, omgevingsvergunning, voor 
het realiseren van een dakkapel in het rechter 
zijdakvlak

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Vervangingsmaatregelen 

Openbare Verlichting 2021

 WEEK 32 - 12 AUGUSTUS 2021

De foto van deze week is gemaakt door 
Jeanne Hinke. Zij stuurde ons deze foto 
vanuit de insectentuin van Ilpendam. “Er was 
een ware vlinderexplosie”, aldus Jeanne. Het 
is een prachtig kleurrijk plaatje geworden!

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

�      FOTO VAN DE WEEK

Sportaanbieders opgelet: Inschrijven 
voor JouwSportPas is mogelijk! 

Na de herfstvakantie start een nieuwe ronde van de JouwSportPas (JSP). Met JSP 
kunnen inwoners van de gemeente Waterland voordelig kennismaken met een 
(nieuwe) sport. Zij hoeven niet direct lid te worden van een club, maar maken op een 
laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met (een) sport. Inmiddels zijn er al 
veel aanmeldingen van onder andere de atletiek-, handbal-, hockey- en basketbal-
vereniging. Doet jouw vereniging ook mee? Sportaanbieders uit de gemeente 
Waterland kunnen hun aanbod tot en met 30 augustus aanmelden. 

Hoe doet jouw vereniging mee?
Het plaatsen van sportaanbod kan op het platform www.noordhollandactief.nl. Maak 
een account aan, door rechtsboven op ‘registreren aanbieder’ te klikken. Volg alle 
stappen, zodat je daarna jullie aanbod op de website kunt plaatsen. Mocht je vorige 
keer al een account hebben gemaakt, dan is dit niet meer nodig. Log in
dat geval direct in.  

Vanaf 20 september promoot Team Sportservice het aanbod door middel van fl yers op 
basisscholen, persberichten en social media. Alle aanbieders die zich hebben 
aangemeld voor 30 augustus worden meegenomen in de promotie.  
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Team Sportservice: 
zaanstreekwaterland@teamsportservice.nl. 

STARTEN MET HARDLOPEN

Vanaf 2 september is het mogelijk om een 
hardloopcursus te volgen bij 
Atletiekvereniging Monnickendam. Van een 
gediplomeerd hardlooptrainer leert u in 

8 weken tijd op een verantwoorde manier 
hardlopen. Het doel is om uiteindelijk 20-25 
minuten aaneengesloten te hardlopen in uw 
eigen tempo. Uit onderzoek blijkt dat 
beginnende hardlopers die zich niet goed 
voorbereiden extra veel risico op blessures 
lopen. Ieder jaar haken veel beginners af door 
blessures of motivatieproblemen. De 
combinatie van een gediplomeerd trainer en 
het sociale aspect van samen lopen 
voorkomen dit meestal. 
Hee�  u interesse in deze cursus? Kijk dan voor 
meer informatie of om u in te schrijven op: 
www.avmonnickendam.nl. 

MANTELZORGCAFÉ
Op 8 september vindt er in Sociaal-Cultureel 
Centrum De Bolder het Mantelzorgcafé plaats, 
voor iedereen die voor een naaste zorgt. 
Deze keer wordt er gesproken over de WMO, 
twee consulenten van de gemeente Waterland 
zullen kort iets vertellen en er is uiteraard 
gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast is 
het natuurlijk ook � jn om andere mantelzorgers 
te ontmoeten en ervaringen te delen. 
U kunt zich opgeven door te bellen of een 
WhatsApp te sturen naar 06-10019676. 
U kunt ook een mail sturen naar 
waterland@welzijnwonenplus.nl.

INGELASTE RAADSVERGADERING 
16 AUGUSTUS
Er is een extra raadsvergadering ingelast op 
16 augustus voor de beëdiging van de nieuwe 
wethouder Hendrik Boland. Hij volgt de 
huidige wethouder voor D66 Waterland, 
Marieke van Dijk, op die een betrekking hee�  
aangenomen buiten het openbaar bestuur. 
Hendrik Boland is op 16 juli door de fractie van 
D66 voorgedragen. De ingelaste 
raadsvergadering start om 19:30 uur en u kunt 
de vergadering volgen via www.waterland.nl.

FYSIEKE AFVALPAS MEE NAAR 
MILIEUSTRAAT
De laatste tijd proberen sommige inwoners 
hun afvalpas te gebruiken via een applicatie 
op de telefoon. Dit zijn apps waarmee je een 
foto maakt van een fysieke klantenkaart van 
bijvoorbeeld de supermarkt of drogist, zodat 
je deze via je telefoon kunt gebruiken. Bij de 
afvalpas werkt dit niet! Je hebt de fysieke pas 
nodig om binnen te komen. Deze is namelijk 
voorzien van een chip die ervoor zorgt dat de 
slagboom open gaat. Dus voorkom 
teleurstelling en neem je fysieke afvalpas mee 
als je de milieustraat bezoekt.


