
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

01-11  Monumenten en 
 Welstandscommissie
04-11  Voorbereidende vergadering
11-11  Raadsvergadering

Raadsvergaderingen zijn openbaar. 
Vanwege de coronamaatregelen is het 
beperkt mogelijk om raadsvergaderingen 
fysiek bij te wonen (aanmelden via 
griffie@waterland.nl). Uiteraard is de 
raadsvergadering wel te volgen via 
www.waterland.nl en via Omroep PIM.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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

AANVRAAG:
Broek in Waterland
• Zuideinde 6, omgevingsvergunning, voor het 

vergroten van de woning (rijksmonument) en het 
realiseren van een bijbehorend bouwwerk voor 
kleinschalig toeristisch overnachten.

Zuiderwoude
• Gouw 7, omgevingsvergunning, voor het 

verhogen van de kap van de woning en het 
vergroten van de aanbouw.

Monnickendam
• Noordeinde 117, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
woning.

• Johan Buijeslaan 15, omgevingsvergunning, 
voor het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning.

VERLEEND:
Zuiderwoude
• Aandammergouw 13, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een uitbouw aan de 
achterzijde, het plaatsen van twee dakkapellen 
in het zij- en achterdakvlak en het wijzigen van 
de gevel.

Monnickendam
• Noordeinde 45, omgevingsvergunning, voor het 

verbreden van een tweetal dakkapellen in de 
zijgevels van het pand.

• Zuideinde 3, exploitatievergunning (restaurant) 
en vergunning volgens de Alcoholwet.

• Johan Buijeslaan 15, omgevingsvergunning, 
voor het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning.

BEKENDMAKING
• Verkeersmaatregelen m.b.t. 

kabelwerkzaamheden op 25 oktober ter hoogte 
van de Noordmeerweg 14 / Roomeinde 30 en 
brug naar Leeteinde bij de kerk te Broek in 
Waterland.

• Verkeersmaatregelen m.b.t. 
kabelwerkzaamheden op 26 oktober op de van 
Disweg te Broek in Waterland.

• Verkeersmaatregelen m.b.t. 
Rioolwerkzaamheden op 8 november tot 12 
november ter hoogte van de Dorpsstraat 33 te 
Ilpendam.

 WEEK 42 - 21 OKTOBER 2021

 WERKEN AAN DE WEG

• BROEK IN WATERLAND

- Op 25 oktober worden er noodzakelijke 
werkzaamheden uitgevoerd aan de Reggefiber 
kabels ter hoogte van Noordmeerweg 14 t/m 
Roomeinde 30 en brug naar Leeteinde bij de 
kerk te Broek in Waterland.
- Op 26 oktober worden er noodzakelijke 
werkzaamheden uitgevoerd aan de Reggefiber 
kabels op de van Disweg ter hoogte van het 
nieuwbouwplan “Plan van Dis” te Broek in 
Waterland. 
Er worden omleidingsroutes ingesteld.

• WATERGANG

Maandag 1 november beginnen de 
werkzaamheden voor het herbestraten van de 
Populierenweg te Watergang. Gestart met de 
werkzaamheden ter hoogte van Populierenweg 
2. Om de verkeersoverlast te beperken is er 
met de aannemer afgesproken om de rijbaan 
pas na 9:00 uur te stremmen en na 16:00 
uur weer begaanbaar te maken voor het 
doorgaande verkeer.

• ILPENDAM

Op 8 november tot 12 november worden er 
noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd 
aan de riolering ter hoogte van Dorpsstraat 
33 in Ilpendam. Door deze werkzaamheden 
is de doorgaande route over de Dorpsstraat 
gestremd. Een omleidingsroute wordt 
ingesteld. De bus volgt ook deze 
omleidingsroute.
De omleidingsroutes zijn te vinden op: 
www.waterland.nl/werk-in-uitvoering.

Er is niks mooier dan een vroege ochtend in 
de haven van Monnickendam. 
@racheldevrieswolff maakte deze prachtige 
foto om 5:00 uur ’s ochtends!

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

Geef uiterlijk 31 oktober uw inkomsten 
door voor definitieve berekening NOW!

In Zaanstreek/Waterland hebben 900 ondernemers nog geen definitieve berekening 
aangevraagd voor de eerste periode NOW. Deze aanvraag moet uiterlijk 31 oktober 
worden ingediend, anders moet het hele voorschot worden terugbetaald. 

In de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW), maart tot en met mei 2020, ontvingen werkgevers een ondersteuning in de 
loonkosten van UWV. Dat bedrag was een voorschot, gebaseerd op de loonsom in referen-
tiemaand januari 2020 en het geschatte omzetverlies. Sinds 7 oktober 2020 kunnen 
werkgevers de definitieve berekening aanvragen. Dan wordt bepaald op welke tegemoet-
koming ze daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvor-
dering. Dien uw aanvraag dus zo snel mogelijk in via: www.uwv.nl.

BURGEMEESTER MARIAN VAN DER WEELE 
FELICITEERT 100-JARIGE 

Mevrouw Plat is op 3 april 2021 100 jaar ge-
worden. Burgemeester Marian van der Weele 
kon toen niet op bezoek komen vanwege 
de coronacrisis. Mevrouw Plat heeft toen 
een prachtig boeket en felicitatie ontvangen 
namens het gemeentebestuur, maar Marian 
van der Weele wilde haar toch nog persoonlijk 
komen feliciteren onder het genot van een 
gebakje. Zo hebben ze samen haar verjaardag 
alsnog gevierd in Swaensborch waar mevrouw 
Plat woont.

SINTERKLAAS KOMT NAAR WATERLAND
Het einde van het jaar komt in zicht, en dit be-
tekent ook dat Sinterklaas en Piet binnenkort 
weer naar Nederland komen! De afgelopen 
weken is er veel overleg geweest met verschil-
lende sinterklaascomités en de gemeente 
Waterland met als gezamenlijk doel; een 
gezellige en veilige Sinterklaasintocht voor 
alle kinderen in Waterland! Wij zijn dan ook 
blij om te kunnen vertellen dat -met de hui-
dige maatregelen- de intocht van Sinterklaas 
in de verschillende kernen op aanpaste wijze 
door kan gaan. Als we samen zoveel mogelijk 
zorgen voor doorstroom door middel van een 
looproute en elkaar de ruimte geven, zijn 
QR-codes niet nodig. 
Op dit moment gelden de maatregelen tot 
1 november, het is nog niet te voorspellen wat 
de maatregelen na 1 november zullen zijn. De 
verschillende comités is gevraagd om voor de 
zekerheid een alternatieve intocht achter de 
hand te houden.

ECHTPAAR MARS-PRONK 60 JAAR 
GETROUWD
Op 21 september 2021 is het 60 jaar geleden 
dat de heer G. Mars en mevrouw G. Mars-Pronk 
voor de wet zijn getrouwd. Burgemeester Van 
der Weele is op 13 oktober 2021 bij dit 
echtpaar op bezoek geweest om hen te 
feliciteren met dit huwelijksjubileum.


