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Broek in Waterland 

 

Ilpendam 

 

Katwoude 

 

Marken 

 

Monnickendam 

 

Overleek 

 

Purmer 

 

Uitdam 

 

Watergang 

 

Zuiderwoude 

 

en/of voornemen om medewerking te verlenen aan een afwijking van het 

bestemmingsplan, publiceren wij later. Voor meer informatie over de aanvragen 

kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de gemeente afdeling VROM. 

Zie voor verdere contact gegevens onderaan de gemeentepagina. 

 

 

KENNISGEVINGEN & BEKENDMAKINGEN 

 

BESLUIT GRENZEN BEBOUWDE KOMMEN WEGENVERKEERSWET 

GEMEENTE WATERLAND 

 

2013.28.20 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken 

bekend dat de gemeenteraad op 4 juli 2013 heeft besloten om het 

‘Besluit grenzen bebouwde kommen Wegenverkeerswet gemeente 

Waterland 2013’ vast te stellen. 

 

Dit besluit geeft de grenzen aan van de bebouwde kommen van de 

gemeente Waterland, zoals bedoeld in artikel 20a, eerste lid, van de 

Wegenverkeerswet, conform onderstaande overzichtstekening 

D13.0000578.  

 

Alle eerdere besluiten tot vaststelling van grenzen van de bebouwde 

kommen in de zin van artikel 20a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet, 

worden hiermee ingetrokken.  

 

Dit besluit treedt in werking op 12 juli 2013.  

 

Het betreffende besluit ligt van 12 juli 2013 tot en met 22 augustus 2013 

voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Tevens is deze via de 

gemeentelijke website, www.waterland.nl, te bekijken. 

 
Heeft u bezwaar? 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het 

college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere 

belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit.  Het adres is: 

Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA 

MONNICKENDAM. 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop 

dit besluit is bekendgemaakt. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 

uw naam, adres en handtekening; 

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt;  

de reden waarom u bezwaar maakt. 

Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. 

Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl 
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