
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. 

Aangevraagd:
Broek in Waterland
•  Drs. J.van Disweg 2C t/m 2F en Noordsche Bosch 

10 & 12, omgevingsvergunning, voor het plaatsen 
van dakkapellen en realiseren van aanbouwen

Verleend:
Katwoude
•  Hoogedijk 1,  Drank- en Horecavergunning, voor 

het uitoefenen van een horecabedrijf Irene Hoeve

•  Hoogedijk 1, Exploitatievergunning, de horeca-in-
richting Irene hoeve

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Kennisgeving, Voornemen Besluit bodemkwali-

teitskaart PFAS en Nota bodembeheer regio Zaan-
streek-Waterland

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Week 21
22 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 Welstandscom-

missie
28-05   (Digitale) voorbereidende en besluitvormen-

de raadsvergadering 

ZONNEPANELENACTIE NU AL GROOT 
SUCCES

Meer dan 250 woningbezitters hebben zich al 
aangemeld voor een vrijblijvend advies aan huis 
van een regionale specialist. Uiteraard werken 
zij veilig volgens de corona-richtlijnen van de 
Rijksoverheid. U krijgt een vrijblijvend gratis 
aanbod op maat. Voor particulieren kan achteraf 
btw worden teruggevraagd. 
Wilt u ook uw eigen energie opwekken en meer 
opbrengst dan rente van de bank? Ga dan naar 
www.duurzaambouwloket.nl/actiewaterland. U 
kunt zich nog aanmelden tot 21 juni. 

7e BERICHT VAN DE KINDERBURGE-
MEESTER BIBI MEISTER
Ik heb mijn draai weer op 
school gevonden.  We moe-
ten veel en hard werken maar 
hebben ook tijd voor leuke 
dingen. We zijn nu bezig om 
een eigen pretpark te beden-
ken en daarna te maken als 
maquette. Dat is lastig maar 
ook heel erg leuk.
Met de kinderen die ook noodopvang krijgen 
op school gaan we een schoolkrant maken. Het 
thema is Corona en we willen allemaal men-
sen daarvoor interviewen.  De noodopvang op 
school vind ik erg leuk omdat ik dan les krijg van 
mijn tante. Ook ben ik weer naar de sport bso 
geweest in Broek in Waterland. Dat was super 
leuk. We mochten weer sporten en leuk spelle-
tjes doen. Tot volgende week!

VEEL KLACHTEN OVER TE HARD VAREN
Zowel bij de politie als bij de gemeentelijke 
handhavers komen veel klachten binnen over 
bootjes die te hard varen. Zij veroorzaken veel 
(geluids)overlast en hinderlijke golfslag voor 
andere waterrecreanten. Bovendien kunnen de 
snelvarende bootjes voor gevaarlijke situaties 
zorgen.
Hieronder nog eens de regels:
•  Snelle motorboot (registratieplicht, RDW) 
 18 jaar  Vaarbewijsplicht 
•  Motorboot en zeilboot langer dan 7 m, maxi-

mum snelheid 20 km/u 
 16 jaar  Geen vaarbewijsplicht 
•  Open motorboot, korter dan 7 m, maximum 

snelheid 13 km/u 
 12 jaar  Geen vaarbewijsplicht

Als je dus met een klein rubberbootje met een 
buitenboordmotor harder dan 13 km/u kan va-
ren, moet je bijvoorbeeld al 16 jaar zijn. Harder 
dan 20 km/u? Dan heb je een vaarbewijs nodig. 

BERICHT VAN HET HOOGHEEMRAAD-
SCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER
Maaiwerkzaamheden
Deze week is het Hoogheemraadschap gestart 
met het maaien van wegbermen. Bij deze veilig-
heidsronde wordt er tot anderhalve meter vanaf 
de weg gemaaid en rondom verkeersobjecten. 
Van sommige brede bermen maait het hoog-
heemraadschap alleen het gedeelte dat nodig 

is voor de verkeersveiligheid. De overige op-
pervlakte blijft ongemoeid tot na het broed- en 
groeiseizoen, wat goed is voor de flora en fauna.
Voorheen werden wegbermen en dijken twee à 
drie keer per jaar volledig gemaaid. Tegenwoor-
dig hanteert het hoogheemraadschap digitale 
kaarten waarop staat aangegeven waar wan-
neer en op welke manier gemaaid wordt. Het 
uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk buiten 
het broedseizoen wordt gemaaid en dat vegeta-
tie behouden blijft waar het kan.

Verkeersveiligheid  
Hoewel alles in bloei staat en de vogels broe-

den, gaat het hoogheemraadschap nu toch 
maaien. De verkeersveiligheid gaat voor. Ove-
rigens is de kans nihil dat vogels broeden bin-
nen anderhalve meter van de rand van de weg. 
Om de natuur tegemoet te komen, inspecteert 
het hoogheemraadschap vooraf de bermen op 
broedende vogels. Aanwezige nesten krijgen 
een opvallende markering en worden tijdens 
het maaien ontzien. Een bijkomend voordeel 
van deze inspectie is dat afvaldumpingen, die 
de laatste tijd helaas regelmatig voorkomen, tij-
dig worden gesignaleerd. Meer informatie over 
maaien: www.hhnk.nl/maaien 

MILIEUSTRAAT PURMEREND LAN-
GER OPEN
Vanaf maandag 18 mei is de milieustraat Pur-
merend gedurende werkdagen langer open. 
Goed nieuws voor alle bewoners van Water-
land die in deze coronatijden opgeruimd heb-
ben en graag hun grof vuil weg willen brengen.

De milieustraat is van maandag t/m vrijdag 

van 7:30 t/m 15:15 uur aaneensluitend open. 
Zaterdags blijft de milieustraat Purmerend tot 
nader order nog gesloten omdat medewer-
kers dan werken aan de afvalinzameling aan 
huis. Het blijkt lastig om op korte termijn meer 
medewerkers aan te trekken. Er zijn al wel uit-
zendkrachten ingezet om de grote hoeveelhe-
den afval te verwerken.  Het is echter moeilijk 
om op korte termijn goed gekwalificeerde me-

dewerkers te werven met  de combinatie van 
de nodige diploma’s zoals acceptatie KCA, hef-
truckchauffeur en milieustraatbeheer. 

Deze verruiming van de openingstijden is mo-
gelijk omdat het ietsje rustiger wordt bij de 
milieustraat, waardoor de handhaving van de 
coronamaatregelen voor bezoekers en mede-
werkers beter te doen is. Gemeente Waterland 
dringt al langer aan op verruiming van de ope-
ningstijden en zijn blij dat het nu gelukt is.

Coronamaatregelen blijven
Alle milieustraten in Nederland zijn druk be-
zocht en werden geconfronteerd met hoge be-
zoekersaantallen. 
Dus blijft het dringende advies; ga alleen naar 
de milieustraat als het echt noodzakelijk is. De 
milieustraat is tijdelijk niet via de N244 bereik-
baar. Ga bij grote drukte niet in de file staan, 
maar keer om en kom een andere keer terug 
of sla uw spullen tijdelijk thuis op. De hekken 
van de milieustraat sluiten echt om 15.15 uur 
dus zorg ervoor dat u zeker een uur voor slui-
tingstijd aanwezig bent. Inwoners kunnen ook 
nog altijd een beroep doen op de grofvuil-op-
haalservice in Waterland, die haalt uw grofvuil 
na telefonische aanmelding 1 keer per maand 
op www.waterland.nl/grofvuil.

BERICHT VAN HET HOOGHEEM-
RAADSCHAP HOLLANDS NOORDER-
KWARTIER
Bruggen en sluizen weer open
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier stelt de bediening van zijn eigen sluizen 
en bruggen vanaf 13 mei weer open. De twee 
bruggen van de gemeente Waterland zijn van-
af maandag 11 mei weer open. Dit besluit is af-
gestemd met de Veiligheidsregio’s Kennemer-
land, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland 
Noord. 

Check vooraf uw route
Niet alle sluizen en bruggen in het Noorder-
kwartier zijn in beheer bij het hoogheemraad-
schap. Ook de provincie en gemeenten bedie-
nen diverse sluizen en bruggen. Check daarom 
vooraf uw vaarroute. De sluizen en bruggen 
van het hoogheemraadschap vindt u op  
www.hhnk.nl. De voorzieningen bij de sluizen, 
bruggen en jachthavens, zoals gemeenschap-
pelijke wc’s en douches blijven tot 1 juli geslo-
ten.

INFORMATIE EN INITIATIEVEN RONDOM DE CORONACRISIS

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.

INFORMATIE VAN DE RIJKSOVERHEID


