
VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige tek-
sten met uw (bezwaar)mogelijkheden vindt u op  
www.officielebekendmakingen.nl, ons officiële 
medium voor bekendmakingen. Via onze website  
www.waterland.nl/bekendmakingen kunt u al onze 
bekendmakingen eveneens raadplegen. Hebt u geen 
computer? In het gemeentehuis liggen alle besluiten 
ter inzage.

Aanvraag:
Marken
• IJsselmeerweg 74, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van zonnepanelen op het dak van  
 de woning
Monnickendam
• Willem van der Voetstr 2, omgevingsvergunning,  
 voor het realiseren van een uitbouw aan de  
 achterzijde van de woning

Verleend:
Monnickendam
• Peerdecamp 30, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een tuinhuis
• Willem van der Voetstraat 3, omgevingsver- 
 gunning, voor het vergroten van het woonhuis en  
 het plaatsen van een dakkapel op het voordak- 
 vlak van de woning
• Fluwelen Burgwal 14, omgevingsvergunning, oor 
 het geheel vernieuwen en vergroten van een  
 aanbouw aan de achtergevel van het woonhuis

• Cornelis Dirkszoonlaan 102, omgevingsver- 
 gunning, voor het wijzigen van de constructie  
 (doorbraak tussen keuken en eetkamer)

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Gemeente Waterland - medede- 
 ling nieuwe noodverordening COVID-19 21 augus- 
 tus 2020
• Bekendmaking, Plaatsen ondergrondse inzamel- 
 containers op Marken
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ALGEMENE BERICHTEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Hoogedijk 1B, 1145 PM Katwoude (geen bezoekadres)
Uw grofvuil kunt u kwijt in de milieustraat, Van IJsendijkstraat 186, Purmerend

Milieustraat Purmerend: 
Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend
Openingstijden gemeentehuis:  
Maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag 09.00 - 12.30 uur.
Woensdag 08.00 - 16.00 uur - Donderdagavond 18.00 - 20.00 uur

Openingstijden milieustraat Purmerend: 
Maandag 09.00 t/m 15.15 uur
Dinsdag t/m vrijdag 07.30 t/m 15.15 uur
Zaterdag 08.30 t/m 14.30 uur
(Legitimatie verplicht)

31-08 Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
03-09   Voorbereidende en raadsvergadering 
Voor meer informatie kijk op www.waterland/nl 
bij agenda raadsvergadering

GRATIS OPRUIMGEREEDSCHAP 
BESCHIKBAAR VOOR OPSCHOONDAG 
19 SEPTEMBER

Op 19 september 2020 stelt de gemeente  
Waterland gratis opruimmaterialen beschik-
baar aan opruiminitiatieven die door verenigin-
gen, ondernemers en inwoners tijdens de World  
Cleanup Day worden georganiseerd. Iedereen 
die in groepsverband de handen uit de mouwen 
wil steken om hun buurt of omgeving te ontdoen 
van zwerfafval, komt voor het lenen van mate- 
rialen in aanmerking. Het collectieve opruim- 
initiatief zou aanvankelijk op 21 maart van dit jaar 
plaatsvinden tijdens de Landelijke Opschoondag 
maar werd vanwege de uitbraak van de coronacri-
sis in Nederland uitgesteld. 

Voor steeds meer inwoners, wijken, scholen en 
bedrijven is deelname aan de jaarlijkse Lande-
lijke Opschoondag vanzelfsprekend, merkt ook 
Sjaak Veeken van NMCX: “Ons doel is om inwo-
ners enthousiast te maken om samen te zorgen 
voor een schone leefomgeving. De laatste jaren 
zien wij daarin steeds meer beweging. Meedoen 
aan de Landelijke Opschoondag is niet alleen 
een laagdrempelige manier om aan maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen te doen, maar 
het versterkt ook de band tussen inwoners,  
medewerkers of klanten. Steeds meer groepen 
organiseren daarom zelf een schoonmaakactie 
of ondersteunen bestaande lokale schoonmaak- 
activiteiten.”

Coronamaatregelen
Naast de algemene regels van het RIVM om niet 
naar buiten te gaan met ziekteverschijnselen en 
1,5 meter afstand te houden, hanteert de World 
Cleanup Day enkele extra voorzorgsmaatregelen. 
Bij het opruimen van zwerfafval moeten deelne-

mers rubber of latex handschoenen dragen. De 
door de gemeente beschikbaar gestelde grijpers 
mogen niet door meerdere mensen gebruikt wor-
den en onderling uitgewisseld. Verzameld zwerf-
afval moet direct worden weggegooid in een af-
valbak. Wanneer een deelnemer zwerfafval “niet 
vertrouwt”, raadt de organisatie aan het te laten 
liggen. Deelnemers wordt gevraagd alleen of in 
kleine groepjes te komen, bij voorkeur in gezins-
verband.
De organisatie van de World Cleanup Day in Ne-
derland wordt verzorgd door Plastic Soup Foun-
dation en Nederland Schoon. Naar verwachting 
doen wereldwijd 20 miljoen mensen mee aan het 
initiatief. In Nederland zijn tot nu toe bijna 400 
acties aangemeld met ruim 3.000 deelnemers. In 
Nederland deden vorig jaar een recordaantal van 
200.000 vrijwilligers mee om hun buurt zwerf-
vuilvrij te maken. Verdeeld over 4300 acties gin-
gen buurtbewoners, verenigingen en gemeenten 
aan de slag. De organisatie doet een oproep om 
zoveel mogelijk initiatieven vooraf aan te melden 
via www.supportervanschoon.nl/kaart/actie-aan-
maken.

Contact
Groepen van drie personen of meer kunnen ma-
terialen te leen vragen bij Roelof Lenis van de 
gemeente Waterland via telefoonnummer 0299-
658585. De materialen bestaan uit onder andere 
afvalgrijpers en vuilniszakken.

ELEKTRISCHE DEELAUTO’S OP 
MARKEN EN IN ILPENDAM
Inwoners van Marken en Ilpendam kunnen vanaf 
nu ook gebruik maken van goedkope elektrische 
deelauto’s van de Stichting Duurzaam Waterland. 
Monnickendam krijgt er twee auto’s bij, waarvan 
er een in het oude centrum staat. 

Locaties
U vindt de elektrische deelauto’s op de volgende 
locaties: 
• Monnickendam (Pierebaan, Rielant, Bolwerk/
grote kerk en over een paar weken op het Vereni-
gingsplein)
• Broek in Waterland (Nieuwland en Wagengouw)
• Ilpendam (vooralsnog Merelstraat/De Noord)
• Marken (Grote parkeerterrein) 

2 soorten deelauto’s 
Er zijn 2 soorten deelauto’s. Vier oude Renault 
Zoe’s zijn vervangen door een nieuwe versie met 
een grotere accu. Hierdoor kunt u nu 300 kilo-
meter rijden in plaats van 225 kilometer (dit zijn 
realistische kilometers, de fabrieksopgave ligt 
stukken hoger). Ook kunt u deze auto’s openen 
met uw ov-chipkaart en kunt u ze snel-laden langs 
de weg. De rest van de auto’s zijn nieuwe Skoda 
Citygo’s, iets kleinere auto’s, waarmee u een rit 
van ongeveer 200 kilometer kunt maken. U kunt 
al een auto huren voor €18 per dag en €0,14 per 
kilometer. 

Aanmelden
Om een elektrische deelauto te huren, kunt u zich 
aanmelden op www.sdwaterland.nl/deelauto. De 
auto’s zijn in beheer bij MyWheels. 

DE GEMEENTE WATERLAND ZOEKT 
EEN HR SPECIALIST ARBEIDSRECHT EN 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
(voor 24 uur per week)
De uitdaging
Ben jij de HR specialist Arbeidsrecht en Arbeids-
omstandigheden met aantoonbare ervaring en 
toegevoegde waarde voor de gemeente Water-
land? En gaat jouw hart sneller kloppen van wer-
ken voor een gemeente die volop in ontwikkeling 
is? Dan hebben wij een leuke (parttime) baan voor 
jou! Jij wordt een onmisbare schakel in ons HR 
team. 
Kijk voor de volledige vacaturetekst op:  
www.waterland.nl/vacatures

DE GEMEENTE WATERLAND ZOEKT EEN 
BELEIDSMEDEWERKER 
RUIMTELIJKE ORDENING
(36 uur per week)
De uitdaging
Ben jij de ervaren beleidsmedewerker ruimtelijke 
ordening die enthousiast wordt van het werken in 
een kleine gemeente met grote ruimtelijke waar-
den, waar geen dag of dossier hetzelfde is? Volg 
jij de ontwikkelingen in het omgevingsrecht op de 
voet, ben jij resultaatgericht en neem jij de eerste 
stap voor het maken van verbinding? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!
Zie de hele vacature op: 
www.waterland.nl/vacatures

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt 
aan het Waterlandse Sportakkoord en op 
maandag 24 augustus 2020 hebben de Wa-
terlandse Hockey Club, Fysio Ooster Ee, Fysio 
Waterland en de gemeente Waterland het Wa-
terlandse Sportakkoord getekend. 
Met dit sportakkoord is een mooi netwerk ont-
staan, bestaande uit sport- en beweegaanbie-
ders, zorg, welzijn, onderwijs en gemeente.

Doel van het sportakkoord
Het Waterlandse sportakkoord met als titel 
“Sport & bewegen zichtbaar sterker” heeft 
als doel dat meer Waterlanders de weg vin-
den naar het bewegen, dat verenigingen vitaal 
blijven en verduurzamen en er wordt onder-
zoek verricht naar de huidige inrichting van 
de sportparken en hoe dit in de toekomst blijft 
voldoen aan de eisen van de moderne sport-
beoefenaar.
Wethouder Bas ten Have: “Sport, maar vooral 
bewegen vinden we als gemeente belangrijk 
en daar willen wij zoveel mogelijk in facilite-
ren. We willen Sport en bewegen meer onder 
de aandacht brengen en sporten voor alle leef-
tijdsgroepen laagdrempeliger maken.”

Wat er aan vooraf ging
In juni 2018 heeft het ministerie van VWS 
samen met de sport, gemeenten en maat-
schappelijk betrokken partners een Nationaal 
Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om 
zoveel mogelijk mensen met plezier te laten 
sporten en bewegen.

Eind 2019 is de Waterlandse sportformateur, 

Bas de Wit, gestart met een inventarisatie van 
alles wat er al gebeurt op sport en beweegge-
bied en welke mogelijkheden en kansen er nog 
liggen. Deze inventarisatie gebeurde op een  
bijeenkomst waar, zowel sportorganisaties 
als maatschappelijke organisaties aan deelna-
men. Toen is de gezamenlijke (Waterlandse) 
ambitie vastgesteld: Sport en bewegen zicht-
baar maken voor alle inwoners en sterk(er) 
organiseren. 
Om deze ambitie te bereiken zijn er drie priori-
teiten gesteld:
• Sport en bewegen meer onder de aandacht
• Toekomstbestendige sport- en 
 beweeginfrastructuur
• Vitale sport- en beweegaanbieders.
Deze prioriteiten worden in een aantal project-
groepen nader uitgewerkt.
De projectgroepen worden aangestuurd door 
de buurtsportcoach van team SportService, de 
adviseur lokale sport vanuit de KNVB en de be-
leidsmedewerker sport van de gemeente. 
Op dit moment bestaat het kernteam voor de 
uitwerking van het Sportakkoord uit: Dick Zee-
gers (Tennisvereniging Ilpendam), Dries van 
der Eerden (SDOB), Henk Zeeman (SV Marken) ,  
Sabine Nelissen (persoonlijke titel), Rachel 
Plaggenburg (Team Sportservice), Yvonne 
Moes (gemeente Waterland).

WATERLANDSE SPORTAKKOORD “SPORT & BEWEGEN 
ZICHTBAAR STERKER” ONDERTEKEND

BESTUUR


