
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:
Katwoude
•  Hoogedijk 1, omgevingsvergunning, voor het rea-

liseren van een schuur

Marken
•  Zeilstraat 2, omgevingsvergunning, voor het reali-

seren van een aanbouw aan de woning

Monnickendam
•  Beatrixlaan 24, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een zadeldak op de schuur

Watergang
•  Broekermeerdijk ter hoogte van 10A, omgevings-

vergunning, voor het ophogen van het perceel
•  tegenover Kanaaldijk 91-F, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een botenhuis

Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 8, omgevingsvergun-

ning, voor het plaatsen van zonnepanelen
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 68, omgevingsvergun-

ning, voor het plaatsen van zonnepanelen op de 
woning en schuur

Verleend:
Ilpendam
•  Dorpsplein, standplaatsvergunning, The Fresh 

Juice Bike, verkoop van groente, fruit en andere 
producten, woensdag en zaterdag van 07.00 tot 
15.00 uur

Monnickendam
•  Havenstraat 6, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een dakkapel op het zijdakvlak van 
de woning

•  Noordeinde 46, Exploitatievergunning, Restau-
rant Naangnuan

•  Noordeinde 46, Drank- en Horecavergunning, 
Restaurant Naangnuan

Uitdam
•  Uitdammer Dorpsstraat 35, omgevingsvergun-

ning, voor het vervangen en vergroten van een 
uitbouw t.b.v. de bedrijfswoning

•  Uitdammer Dorpsstraat tegenover 57, omge-
vingsvergunning, voor het vervangen van een 
damwand

Verlenging beslistermijn:
Monnickendam
•  Havenstraat 6, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een dakkapel op het zijdakvlak van 
de woning

Opschorten beslistermijn:
Monnickendam
•  Julianalaan 39, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een uitbouw aan de zijgevel van de 
woning

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Rectificatie: Gemeente Waterland 

- mededeling aanwijzingsbesluit gebieden nood-
verordening 7 mei 2020  (publicatie datum 13 mei 
2020)

•  Bekendmaking, Mededeling nieuwe noodveror-
dening COVID-19 11 mei 2020, gemeente Water-
land

•  Bekendmaking, Mededeling aanwijzingsbesluit 
gebieden noodverordening 11 mei 2020

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Week 20
15 mei 2020

BESTUUR

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 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Dinsdag t/m vrijdag 07.30 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Zaterdag 08.30 - 14.30 uur
(Legitimatie verplicht)

Informatie over de (voorbereidende) raadsvergade-
ring volgt zo spoedig mogelijk.

25-05   Vergadering Monumenten- en 
  Welstandscommissie

ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS 
VOOR MONNICKENDAM GAAN NIET 
DOOR. MARKEN KRIJGT ZE WEL
De gemeenteraad heeft besloten om het plan 
om op diverse plekken in Monnickendam on-
dergrondse afvalcontainers te plaatsen niet uit 
te voeren. Er zouden afvalcontainers komen 
voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) en 
Restafval. Er waren verschillende bewoners die 
bezwaar hadden tegen de afstand die ze met 
hun afval moesten afleggen om bij de afvalcon-
tainers te komen. De gemeenteraad heeft toen 
besloten om het oude systeem te handhaven 
waarbij de bewoners van het centrum van Mon-
nickendam de keus hebben uit mini-containers 
of vuilniszakken die bij de weg gezet worden en 
op vaste tijden worden opgehaald.
Voor Marken wordt het plan van de ondergrond-
se afvalcontainers waarin het afval gescheiden 
wordt aangeleverd, wel uitgevoerd.

6E BERICHT VAN DE KINDERBURGE-
MEESTER BIBI MEISTER

Eindelijk mocht ik weer naar school! Het was 
net een feestdag  Oma mocht me eindelijk weer 
naar school brengen maar tot het hek. Het was 
super leuk om mijn klas weer te zien. We moch-
ten heel lang kletsen en daarna hebben we een 
vragenspel gedaan.

We mogen niet dicht bij de juf komen. En op de 
vloer kunnen we zien tot hoe ver we mogen ko-
men bij juf haar bureau. We hadden buitengym 
op het schoolplein we deden knakworst tikker-

tje. Toen werd ik opgehaald door mijn opa en 
oma. De eerste keer dat ze weer mochten op-
passen. Dat was heel gezellig.
In de meivakantie was mijn juf jarig. Ik heb haar 

toen verrast met een stukje zelf gebakken ap-
peltaart. En ook een stukje appeltaart bij mijn 
Omi in Swaensborch gebracht. 
Tot volgende week!

BERICHT VAN BURGEMEESTER 
HELDOORN

“VERMIJD DRUKTE EN NEEM JE EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID”
Dat is de boodschap die burgemeester Sicko 
Heldoorn mee wil geven aan de inwoners van 
Waterland. “Iedereen is blij dat de maatrege-
len door de regering vorige week iets zijn ver-
soepeld. Dat geeft bewoners wat meer lucht 
en biedt ook onze ondernemers wat meer 
perspectief. Dat kan alleen als iedereen zijn 
eigen verantwoordelijkheid neemt en drukte 
vermijd. Dat betekent dat je van tevoren een 
inschatting moet maken of het verstandig is 
ergens heen te gaan. En als het dan toch te 
druk blijkt…ga dan weer naar huis. De verant-
woordelijkheid komt nu meer bij de mensen 
zelf te liggen om naast het mijden van drukte 
zoveel mogelijk thuis te werken, anderhalve 
meter afstand te houden, vaak je handen te 
wassen en niet naar buiten te gaan bij ziekte-
verschijnselen. 
Er gaan weer meer plekken open voor auto’s 
en motoren, zoals Het Twiske, Marken en 
Hemmeland.  En hoe meer plekken er open zijn 
hoe minder goed dit door politie en handha-
vers te controleren is of iedereen zich aan de 
regels houdt. We moeten voorzichtig blijven 
om een eventuele nieuwe coronagolf te voor-
komen; daarom blijft de boodschap: vermijd 
drukte, houdt anderhalve meter afstand, han-
den wassen en bij ziekteverschijnselen blijf je 
thuis. Als we ons daar allemaal aan houden, 
blijft het coronavirus onder controle en kun-
nen we steeds meer versoepelen. Alleen sa-
men krijgen we corona onder controle, want 

hoe drukker het wordt, hoe meer rekening we 
met elkaar moeten houden, gun elkaar letter-
lijk en figuurlijk de ruimte. 
We hebben dit tot nu toe heel goed gedaan 
met elkaar daarom kunnen we nu versoepe-
len. Blijf het ook goed doen. Houd vol!”

NIEUWE NOODVERORDENING EN 
AANWIJZINGSBESLUIT 
Op maandag 11 mei 2020 heeft de Veiligheids-
regio Zaanstreek Waterland een nieuw(e) 
noodverordening en aanwijzingsbesluit afge-
kondigd. Op 6 mei 2020 zijn de versoepelin-
gen door het kabinet vanaf 11 mei 2020 be-
kendgemaakt. Dit is aangepast in de huidige 
noodverordening. De oude noodverordening 
van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
van 29 april 2020 wordt hiermee vervangen. Er 
zijn enkele versoepelingen opgenomen om in-
woners en een aantal ondernemers voorzich-
tig meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld Marken 
en parkeerterreinen Nes en Hemmeland wor-
den weer opengesteld voor auto’s en motoren. 
Door de versoepelingen komt er meer druk op 
de openbare ruimte en daarmee wordt het 
moeilijker voor de handhavers om hun werk 
goed uit te voeren. Er wordt een beroep op 
ieders verantwoordelijkheidsgevoel gedaan 
om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden 
en ons te houden aan de maatregelen. Voor 
de noodverordening en aanwijzingsbesluit zie 
www.waterland.nl/corona.

BIBLIOTHEKEN PER 18 MEI 
WEER OPEN
De bibliotheken in gemeente Waterland gaan 
per 18 mei weer open en vooralsnog tijdens 
onderstaande bemande openingsuren.

Openingstijden per maandag 18 mei
Broek in Waterland : woensdag 16.00 – 19.00u 
(1e uur alleen risicogroep/ 70+)
Broek in Waterland : 
zaterdag 13.00 – 15.00u  
(1e uur alleen risicogroep/ 70+)
Ilpendam*: 
donderdag 15.00 – 18.00u  
(1e uur alleen risicogroep/ 70+)
Ilpendam : 
elke werkdag 9.00 – 12.00u  
Alleen schoolkinderen

Ilpendam : 
elke werkdag 12.00 – 20.00u 
(1e uur alleen risicogroep/ 70+)
Marken**: 
maandag 16.30 – 20.00u
(1e uur alleen risicogroep/ 70+)
Monnickendam: 
maandag 11.00 – 14.00u 
(1e uur alleen risicogroep/ 70+)
Monnickendam: 
woensdag 11.00 – 15.00u  
(1e uur alleen risicogroep/ 70+)
Monnickendam: 
vrijdag 14.00 – 20.00u
(1e uur alleen risicogroep/ 70+)
Monnickendam: 
zaterdag 10.00 – 12.00u
(1e uur alleen risicogroep/ 70+)

*: 12.30-15.00u: bezorgen en halen boeken 
voor leden die niet naar de bibliotheek kun-
nen.
**:15.00-16.30u: bezorgen en halen boeken 
voor leden die niet naar de bibliotheek kun-
nen.

Meer informatie over de maatregelen is te vin-
den op de website www.karmacbibliotheek.nl 
onder ‘Reglement’. Hier vindt u de aanpassin-
gen waar rekening mee gehouden moet wor-
den.

Lees dit goed door a.u.b. vóórdat u alleen naar 
de bibliotheek gaat. Houdt onze website ook 
in de gaten voor aanpassingen en het laatste 
nieuws. Voor vragen kunt u een mail sturen 
naar uw bibliotheek of kbs@karmac.nl.

WHATSAPP-HULPLIJN RODE KRUIS
Het Rode Kruis is gestart met een 
whatsapp-hulplijn. Voor anderstaligen, speci-
aal voor mensen die de Nederlandse taal niet 
goed machtig zijn en daardoor nauwelijks iets 
mee krijgen van de maatregelen rondom de 
Coronacrisis. De whatsapp-hulplijn is bereik-
baar in (vooralsnog) Turks via telefoonnum-
mer 06 48 15 80 53 en Marokkaans, Arabisch 
en Tamazight (Berbers) via telefoonnummer 
06 48 15 80 55. Meer info is te vinden op de 
website van het Rode Kruis www.rodekruis.nl.

INFORMATIE EN INITIATIEVEN RONDOM DE CORONACRISIS


