
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:
Broek in Waterland
• Roomeinde 23, omgevingsvergunning, voor het  
 verwijderen van de schoorsteen
Ilpendam
• Watermunt 15, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een schuur met overkapping
• Reigerstraat 24, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Monnickendam
• Elger 7, omgevingsvergunning, voor het plaatsen  
 van een dakkapel aan de voorzijde

Verleend:
Marken
• Thamiswerfstraat 2, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van zonnepanelen
• Wittewerf nabij 18, omgevingsvergunning, voor  
 het vervangen van een schuur
Monnickendam
• Kloosterdijk 6B WS, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Vervangen houten beschoeiing,  
 week van maandag 10 augustus 2020, Buurt IV in 
Marken
• Klein onderhoud, week van maandag 10 augustus  
 2020, bestrating Schoolstraat in Monnickendam
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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)

17-08   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
Er is op dit moment zomerreces. De eerstvolgende 
voorbereidende en raadsvergadering is op 3 sep-
tember 2020.

FOTOWEDSTRIJD
Deze week is er weer enthousiast gereageerd op 
onze fotowedstrijd ‘Jouw vakantiegevoel in Wa-
terland’! Iedere week kiezen wij één van de foto’s 
uit voor een plekje op onze gemeentepagina. 
Deze week een prachtige foto van Daphne Torres 
die genomen is tijdens een avondwandeling tus-
sen Broek in Waterland en Monnickendam. 

Meedoen kan nog steeds! Heb jij ook een uniek 
vakantiegevoel in Waterland? Leg dit moment 
vast met je camera/telefoon en stuur je foto op 
naar communicatie@waterland.nl o.v.v. vakantie 
in Waterland. Naast je foto in de krant, maak je 
ook kans op een leuk zomerpakket! Zend je foto 
in vóór maandag 17 augustus. Iedere week wordt 
onze favoriete foto geplaatst in de krant. Een des-
kundige jury bepaalt wie de uiteindelijke winnaar 
is, maar de gemeente is blij met alle foto’s.

KERMIS BROEK IN WATERLAND KAN 
IN AANGEPASTE VORM DOORGAAN
De kermis in Broek in Waterland is al jarenlang 
een traditie die ieder jaar weer zorgt voor veel 
gezelligheid in het dorp. Het college van burge-
meester en wethouders heeft op 4 augustus 2020 
besloten een vergunning te verlenen voor het 
houden van een kermis in Broek in Waterland. De 
kermis ziet er dit jaar, door de coronacrisis, wel 
anders uit dan voorgaande jaren. Maar de mede-
werking van de bezoekers om de coronamaatre-
gelen in acht te nemen is ook nodig. De gemeente 
doet een beroep op alle inwoners en bezoekers 
om samen de kermis op een zo goed mogelijke 
manier te laten verlopen. 
De kermis is van dinsdag 11 augustus t/m zater-
dag 15 augustus. De kermis opent om 14.00 en 
sluit om 22.00 uur. Op zaterdag begint de kermis 
om 12.00 uur en sluit deze om 23.00 uur.
Er zijn  dit jaar looproutesop de kermis; er geldt 
‘eenrichtingsverkeer’ voor het hele terrein en er 
zijn desinfectiemiddelen aanwezig .  
Wat kun je zelf doen?
• ouders/verzorgers: praat over corona en de  
 kermis met de kinderen. Zorg ervoor dat de kin- 
 deren niet met groepen gaan hangen in het  
 dorp;
• als het te druk wordt bij de ingang van het  
 kermisterrein kom dan op een ander moment  

 terug;
• Volg de aanwijzingen van gemeentelijke hand- 
 havers en toezichthouders, beveiligers, hore- 
 capersoneel, kermispersoneel en politie op.
RIVM-maatregelen i.v.m. Corona:
• houd 1,5 meter afstand van anderen. Dit geldt  
 op het kermisterrein en in de attracties en ook  
 in de horecagelegenheden en daarbuiten;
• kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en  
 tot volwassen geen 1,5 meter afstand te houden;
• jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5  
 afstand te houden. Wel tot volwassenen;
• mensen die tot 1 huishouden behoren, hoeven  
 onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
• desinfecteer regelmatig je handen;
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• schud geen handen;
• ben je ziek of heb je corona gerelateerde klach- 
 ten? Neem dan je verantwoordelijkheid en blijf  
 thuis!
Corona is nog niet weg en we hopen dan ook dat 
iedereen de coronaregels blijft naleven zodat in-
grijpen niet nodig zal zijn. Met meer ruimte voor 
elkaar, kan de kermis gewoon open blijven. Wij 
hopen met deze maatregelen en gezond verstand 
een leuke en gezonde kermis te kunnen vieren. 

VACATURE: MEEWERKEND OPZICHTER 
BUITENDIENST (36 uur per week)
 De uitdaging
Ben jij onze nieuwe meewerkend opzichter voor 
team Buitendienst? Vind je het een uitdaging om 
samen met de opzichter het team op een veilige, 
efficiënte wijze aan te sturen? Wil jij een uitda-
gende baan in de regio Waterland? Dan komen 
we graag met jou in contact!
De gemeente Waterland is verantwoordelijk 
voor het beheer van de openbare ruimte. Jouw 
werkdag is zeer afwisselend. Het ene moment 
verwerk je samen met collega’s de meldingen in 
de openbare ruimte. Het andere moment voer je 
werkzaamheden op kantoor uit. Je plant het on-
derhoud van de openbare ruimte en het wagen-
park. Dit communiceer jij op heldere wijze aan de 
andere medewerkers. Verder zorg je, samen met 
je collega opzichters, dat de uitvoering van diver-
se evenementen in de gemeente soepel verloopt. 
Je werkt veel buiten en je bent vaak op pad. Jij 
bent sterk in organiseren en aansturen en vindt 
het leuk om leiding te geven aan een groep mede-
werkers. Je bent iemand die verantwoordelijkheid 
niet uit de weg gaat. Kijk voor de hele vacature op 
www.waterland.nl/vacatures

VERKEERSMAATREGELEN 
BROEK IN WATERLAND
In verband met de kermis van 11 t/m 15 augustus 
2020 op parkeerterrein Nieuwland wordt deze 
afgesloten voor verkeer. De weekmarkt (wo + vr) 
wordt daarom verplaatst naar de parkeerplaatsen 
langs de winkels van het Nieuwland. De kermis-
wagens worden geparkeerd op het Moerland/
De Vennen. Wij verzoeken iedereen om hiermee 
rekening te houden bij het parkeren van de auto.. 
De parkeerplaatsen voor de elektrische auto’s 
zijn wel beschikbaar tijdens dit evenement.
Het parkeerverbod langs het Nieuwland geldt niet 
tijdens de kermis dit om parkeren mogelijk te ma-

ken. De locatie en de periode wordt tijdig door de 
gemeente Waterland aangeven met borden. De 
wegsleepregeling is hier van toepassing.

VERVANGEN HOUTEN BESCHOEIING 
BUURT IV IN MARKEN
De houten beschoeiing van Buurt IV langs het 
voetpad achter de woningen 1 t/m 10 verkeert in 

slechte staat en is aan vervanging toe. 
Het vervangen van deze beschoeiing staat ge-
pland in de week van maandag 10 augustus 2020.
Contactpersoon bij de gemeente is de heer  
J. Verleg. Neemt u voor eventuele vragen en/of 
opmerkingen contact met hem op. Hij is bereik-
baar via telefoonnummer (0299)658 574 of via de 
email op justin.verleg@waterland.nl.

De cijfers over 2019 voor wat betreft het schei-
den van afval laten een lichte verbetering zien 
ten opzichte van de jaren ervoor.  In 2019 werd 
67,1 procent van het afval gescheiden aangebo-
den. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 
2018 toen werd 65,5 procent van het afval ge-
scheiden aangeboden. We zijn dus op de goede 
weg.
Bewust omgaan met afval dat opnieuw gebruikt 
kan worden is niet alleen landelijk beleid, maar 
ook de gemeente vindt dit erg belangrijk. Veel 
van ons huishoudelijk afval is namelijk opnieuw 
te gebruiken.  Denk aan plastic, blik, drinkpak-
ken, gft en etensresten, papier en karton, glas 
en textiel.  Van deze materialen worden nieuwe 
producten gemaakt. Door afval te scheiden en te 
hergebruiken vermijden we niet alleen het zin-
loos vernietigen van grondstoffen maar hoeven 
er ook geen nieuwe grondstoffen voor nieuwe 
producten gemaakt te worden. Afval scheiden is  
goed voor het milieu omdat er minder restafval 
verbrand hoeft te worden waardoor de uitstoot 
van broeikasgassen daalt. Daar komt bij dat het 
verbranden van restafval steeds duurder wordt. 
Die kosten komen via de afvalstoffenheffing 
voor rekening van de bewoners. Hoe minder 
restafval verbrand hoeft te worden, hoe minder 
snel de kosten voor de inwoners stijgen. 
Het streven van de gemeente is om 100 kilo 
restafval per inwoner per jaar aangeboden te 
krijgen. Dat lukt nog niet: nu wordt nog 165 kilo 

restafval per inwoner aangeboden. Een belang-
rijke voorwaarde om het restafval per inwoner 
te verminderen is als het scheidingspercentage 
van 67,1 naar 75 procent gaat,. We zijn er dus 
nog niet, gemeente Waterland wil graag samen 
met bewoners werken aan het halen van de 
doelstelling. Nog beter is het natuurlijk als de 
totale hoeveelheid afval afneemt. 

Zelf afval scheiden werkt  beter 
Als bewoners thuis hun afval al scheiden (bron-
scheiding) kunnen veel meer afvalsoorten (zoals 
gft, etensresten en papier) van elkaar worden 
gescheiden dan later in de fabriek. Dit maakt 
dat het afval veel beter gerecycled kan worden. 

Enkele tips voor het verzamelen van GFT afval 
en etensresten
• Zet een bakje op het aanrecht en verzamel daar  
 gedurende de dag al het gft in.
• Verpak de etensresten eventueel in een biolo- 
 gisch afbreekbaar zakje, dit maakt de bak min- 
 der aantrekkelijk voor vliegen.
• Maak de geleegde bak regelmatig schoon met  
 water en een scheut azijn of water en groene  
 zeep.
• Zorg ervoor dat de gft-container (buiten) altijd  
 een klein stukje openblijft. Bijvoorbeeld met  
 een stukje hout tussen het deksel en de bak.  
 Hoe meer het gft kan doorluchten, hoe minder  
 het gaat ruiken.

AFVAL SCHEIDEN; WE ZIJN OP DE GOEDE WEG! 


