
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 25, omgevingsvergunning, wijzigen 

gevels woonhuis
•  Parallelweg 3, omgevingsvergunning, uitbreiden 

(horeca)pand en realiseren kleinschalig toeris-
tisch overnachten

•  Overlekergouw 2, omgevingsvergunning, vernieu-
wen en uitbreiden ligboxenstal

•  Hellingweg 2, omgevingsvergunning, verbouwen 
voormalige brandweerkazerne tot appartemen-
tengebouw

Katwoude
•  Lagedijk 13, omgevingsvergunning, bouwen 

schuur woonhuis

Marken
•  Meester Visserstraat 4, omgevingsvergunning, 

plaatsen van een dakkapel in het voorgevel- en 
achtergevel dakvlak

•  Kets 12, omgevingsvergunninging, realiseren dak-
kapel op het voordakvlak van de woning

•  Havenbuurt 19, omgevingsvergunning, vergroten 
van de beun en het wijzigen van de gevels

Monnickendam
•  Kloosterdijk 6B WS, omgevingsvergunning, plaat-

sen van een tijdelijke woonunit

•  Purmer Ee, omgevingsvergunning, realiseren van 
gemaal

•  Havenstraat 28 en De Haven 18, omgevingsver-
gunning, slopen pand en realiseren vijf apparte-
menten 

Verleend:
Ilpendam
•  Monnickendammerrijweg 41,  omgevingsvergun-

ning, vervangen en veranderen van 2 dakkapellen 
aan de voorzijde van de woning

•  Middendam 10,  omgevingsvergunning, intern 
verbouwen van het pand en plaatsen van dakra-
men

•  Ledig Erf 2 A, omgevingsvergunning, plaatsen van 
een kap op de woning

Monnickendam
•  Monnickenmeer 7, omgevingsvergunning, ver-

vangen bestaande bijgebouw door een bijgebouw 

t.b.v. kleinschalig toeristisch overnachten en op-
slag

•  het Bolwerk, standplaatsvergunning,  The Fresh 
Juice Bike

•  Noordeinde 102, omgevingsvergunning, renove-
ren van het dak en het vernieuwen en veranderen 
van de dakkapellen van de woning

Purmer
•  Oosterweg M 9, omgevingsvergunning, restaure-

ren en verbouwen van de stolpboerderij

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Her-bestraten Reigerstraat, week 

van maandag 10 augustus 2020, straat afgesloten 
voor doorgaand verkeer en ook de parkeerplaat-
sen zijn (tijdelijke) niet te gebruiken

•  Kennisgeving, Allonge koopovereenkomst gron-
dexploitatie
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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)

03-08   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie

Er is op dit moment zomerreces. De eerstvolgende 
voorbereidende en raadsvergadering is op 3 sep-
tember 2020.

AFVALINZAMELING IN  HISTORISCHE 
KERN MONNICKENDAM
De bewoners van de historische kern van  
Monnickendam zonder tuin of buitenruimte 
kunnen binnenkort hun afval kwijt in een van 
de twee ondergrondse afvalcontainers. Na  
registratie van hun aanvraag wordt hun afvalpas 
hiervoor aangepast.
 
Als zij zich melden bij de gemeente dan  
kunnen zij binnenkort gebruik gaan maken 
van de restafvalcontainer op ’t Prooyen of de  
Haringburgwal. Let op; deze regeling is alleen 
voor de bewoners zonder opslag, -buitenruim-
te, voor alle andere bewoners geldt dat zij nog 
steeds gebruik kunnen maken van óf afvalzak-
ken óf minicontainers. Voor een goede voor- 
bereiding van deze maatregel  wil de gemeente 
graag  weten welke huishoudens het betreft. 
U kunt u aanmelden op www.waterland.nl/ 
container. Indien u voorkeur heeft voor een van 
de twee locaties heeft dan dit graag vermel-
den, waar mogelijk zullen we hier rekening mee  
houden. Svp aanmelden voor 27 juli 2020! 
Vervolgens bericht de gemeente u zo spoedig  
mogelijk -zodra er voldoende informatie is- over 
het aanpassen van de afvalpas en van welke 
container u gebruik kunt maken.

FOTOWEDSTRIJD
Deze week is er weer enthousiast gereageerd 
op onze fotowedstrijd ‘Jouw vakantiegevoel in 
Waterland’! Iedere week kiezen wij één van de 
foto’s uit voor een plekje op onze gemeente-
pagina. Deze week een prachtige foto van Nico 
Oussoren, die een echt Waterlands vakantie- 
gevoel had bij het Paard van Marken. 

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. vakan-
tie 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 deskundige jury bepaalt wie de uiteinde- 
lijke winnaar is, maar de gemeente is blij met 
alle foto’s.

HERBESTRATING REIGERSTRAAT IN 
ILPENDAM
In de week van maandag 10 augustus 2020 start 
Nota Infra met herbestratingswerkzaamheden 
aan de Reigerstraat in Ilpendam. De werkzaam-
heden zullen naar verwachting 6 weken duren.
Tijdens de werkzaamheden is de straat afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer en zijn ook de par-
keerplaatsen (tijdelijke) niet te gebruiken. Ook 
zal er regelmatig transport plaatsvinden voor 
de aan- en afvoer van materialen van en naar de 
parkeerplaats van het sportpark in Ilpendam.
Het werk zal starten op het parkeerterrein tus-
sen huisnummer 1 en 10 tot na het kruispunt met 
de Meerkoetstraat. Hierna zal het stuk tussen 
de Meerkoetstraat en de Tureluur aangepakt 
worden.
Op de site https://www.waterland.nl/
werk-in-uitvoering kunt u de faseringstekening 
van de werkzaamheden vinden.

Uitslag enquête
Dat de Reigerstraat een levendige en betrok-
ken straat is blijkt wel uit de grote hoeveelheid  
reacties uit de enquête. Hiervoor willen wij u  
hartelijk danken. 
De uitslag van de enquête en het definitie-
ve ontwerp kunt u vinden op de website:  
www.waterland.nl/werk_in_uitvoering/ 
Reigerstraat.

BURGEMEESTER BEZOEKT 
DORPSVERENIGING WATERLAND

Dinsdag 14 Juli maakte Burgemeester Sicko 
Heldoorn kennis met Felix Jan van den Bos, Bas 
Kapitein en Jan Timmermans van de Dorpsver-
eniging Watergang.

Dit gesprek vond plaats in het dorpshuis ‘De 
Nieuwe Boet’. 
Quote burgemeester Heldoorn: ,,Indrukwek-
kend hoe dit dorpshuis met geld en zelfwerk-
zaamheid van dit kleine dorp is gerealiseerd en 
geheel gerund wordt door  vrijwilligers.’’ 
Binnenkort gaat de burgemeester nog op be-
zoek bij de dorpsraad Zuiderwoude, de dorps-
raad Uitdam en polderraad Katwoude.

OPROEP AAN ALLE WERKGEVERS
Werkgever, pak de kansen om kwetsbaar perso-
neel vast te houden.
De gehele open brief van de wethouders Par-
ticipatie Zaanstreek-Waterland en het Regio-
naal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland aan 
alle werkgevers in onze regio, leest u op onze 
website: https://www.waterland.nl/nieuws/
oproep-aan-alle-werkgevers.

ER IS EEN NIEUWE NOODVERORDE-
NING OPGESTELD, DIE PER 15 JULI 
2020 GELDT VOOR DE REGIO 
ZAANSTREEK-WATERLAND
De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij 
klachten en laat je dan ook testen, werk zo-
veel mogelijk thuis, handen wassen, 1,5 meter 
afstand houden en drukte vermijden. Ben je 
benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven. 
Alle maatregelen zijn terug te vinden in de nood-
verordening van 15 juli 2020. Deze kunt u down-
loaden elders op deze pagina (onder down-
loads). Voor andere vragen over de aanpak van 
het coronavirus en de maatregelen, kijk dan op 
de landelijke website waar vragen en antwoor-
den te vinden zijn.  

RECTIFICATIE: REINIGEN EN 
INSPECTEREN RIOLERING MARKEN 
WORDT UITGESTELD TOT WEEK 35
In de week van Maandag 24 augustus begin-
nen wij met werkzaamheden met betrekking tot 
het reinigen en inspecteren van de riolering op 
Marken. Het betreft de gehele oude kern en de 
werfjes met uitzondering van de nieuwbouw-
wijk “Minnebuurt”. Naar verwachting nemen de 
werkzaamheden circa 4 weken in beslag. Van 
der valk en de groot voert de werkzaamheden 
uit. Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt 
u door de aannemer geïnformeerd middels een 
bewonersbrief. Ten behoeve van de werkzaam-
heden vinden er geen stremmingen voor verkeer 
plaats. Het kan voorkomen dat er enige hinder 
ontstaat in verband met de plaatsing van werk-
voertuigen, onze excuses hiervoor. Wij doen er 
alles aan om dit tot een minimum te beperken. 
De afdeling Openbare Werken van de gemeente 
Waterland houdt toezicht op het werk. 

De gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, 
BPD Ontwikkeling en Stichting Philadelphia 
hebben een intentieovereenkomst getekend 
voor het project Galgeriet in Monnickendam. 
Het voornemen is om circa 24 wooneenheden 
te realiseren ten behoeve van de huisvesting, 
zorg en dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking.

Het doel van deze overeenkomst is om in goed 
overleg te kijken naar de mogelijkheden om te 
komen tot een eventuele samenwerking van 
de partijen voor de ontwikkeling en realisatie 
van een locatie voor wonen en zorg in fase 1 
van project het Galgeriet. Philadelphia zal hier-
voor een programma van eisen indienen, met 
inachtneming van het bestemmingsplan en 
het beeldkwaliteitsplan.

Partijen streven er naar omstreeks 1 sep-
tember 2020 een definitief ontwerp voor de 
zorglocatie gereed te hebben.

PHILADELPHIA ONDERTEKENT INTENTIEOVEREENKOMST 
VOOR GALGERIET


