
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
•  Leeteinde 7, omgevingsvergunning, plaatsen van 

dakkapellen en het wijzigen van de achtergevel

Ilpendam
•  Monnickendammerrijweg 53 C, omgevingsver-

gunning, het realiseren van een aanbouw aan de 
woning

Monnickendam
•  Gooische Kaai 2, omgevingsvergunning, het 

plaatsing twee gevelkozijnen voorgevel eerste 
verdieping 

•  Jan Mauwlaan 5, omgevingsvergunning, wijzigen 
van het kozijn in de voorgevel

•  Speet 11,  omgevingsvergunning, het aan de voor-
gevel uitbreiden van het woonhuis tot aan de ga-
rage 

•  Monnickenmeer ter hoogte van huisnummer 5, 
omgevingsvergunning, het aanleggen van een 
dam (uitrit)

Verleend:
Broek in Waterland 
•  Keerngouw 5 A, omgevingsvergunning, plaatsen 

van zonnepanelen aan achterzijde

Monnickendam
•  Noordeinde 49, omgevingsvergunning, het plaat-

sen van zonnepanelen
•  N247 ter hoogte van de Purmer E, omgevingsver-

gunning, voor het realiseren van een gemaal

Marken
•  Zeilstraat 2, omgevingsvergunning, het realiseren 

van een aanbouw aan de woning

Uitdam
•  eiland in Uitdammer Die, omgevingsvergunning, 

vervangen van de bestaande bebouwing t.b.v. 
een recreatie verblijf 

Geweigerd:
Monnickendam
•  Oude Zijds Burgwal 53, weigering omgevingsver-

gunning, het wijzigen van een bestaande uitrit, 
het realiseren van een nieuwe uitrit en het realise-
ren van twee parkeerplaatsen

Wijziging:
Monnickendam
•  Pierebaan,wijziging standplaatsvergunning, be-

volkingsonderzoek bij de huisartsenpost 

Verlening beslistermijn
Monnickendam
•  Kerkstraat 45, Verlenging beslistermijn aanvraag 

omgevingsvergunning, het restaureren van het 
woonhuis

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Kennisgeving, Noordeinde 80-86, opstellen be-

stemmingsplan 
•  Kennisgeving, Noordeinde 80, overeenkomst 

grondexploitatie 
• Kennisgeving, schoolstraat smidsteeg
•  Rectificatie, Reinigen en inspecteren Riolering 

Marken wordt uitgesteld tot week 35

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
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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 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.

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 het echte Waterlandse vakantiege-
voel van Lia Vermeulen uit Ilpendam. 

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 
deskundige jury bepaalt wie de uiteindelijke win-
naar is, maar de gemeente is blij met alle foto’s. 

VACATURE
De gemeente Waterland zoekt een

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
(36 uur per week)

De uitdaging
Ben jij de ervaren beleidsmedewerker ruimtelij-
ke ordening die enthousiast wordt van het wer-
ken in een kleine gemeente met grote ruimtelijke 
waarden, 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

KLEIN ONDERHOUD BESTRATING 
SCHOOLSTRAAT IN MONNICKENDAM
In de week van maandag 10 augustus 2020 be-

ginnen wij met werkzaamheden met betrekking 
tot klein onderhoud aan de bestrating in de 
Schoolstraat in Monnickendam. Het betreft het 
gedeelte vanaf de Kerkstraat tot en met huis-
nummer 14, tevens zijn er een paar reparatievak-
ken voor huisnummer 4 en naast Fluwelenburg-
wal 3. Tijdens de werkzaamheden is de straat 
afgesloten voor verkeer. Naar verwachting ne-
men de werkzaamheden circa 5 dagen in beslag. 

VOORBIJ DE ZOMER: WAT KOMT NA 
TOZO 2?
Na afloop van de regeling Tijdelijke tegemoetko-
ming Zelfstandig Ondernemers (Tozo-2) per 1 ok-
tober 2020, zullen niet alle zelfstandig onderne-
mers uit de problemen zijn. Deze zomer bekijkt 
een werkgroep met onder andere het ministerie 
van Sociale Zaken met een groot aantal gemeen-
ten wat er voor deze groep geregeld moet wor-
den en wat de rol van gemeenten is. 
De inzet is te komen tot een werkbaar voorstel 
voor de periode na Tozo-2. Dat wordt dan door 
het kabinet besproken als onderdeel van een 
breder herstelpakket. 

Input zelfstandig ondernemers gevraagd
Voor de input van zelfstandig ondernemers stel-
den het ministerie van SZW en de koepels van 
ondernemingsorganisaties een korte enquête 
op. Zelfstandig ondernemers geven daarin aan 
wat hen helpt om straks (weer) in hun eigen in-
komen te voorzien.

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u uw input 
leveren voor het herstelpakket na 1 oktober?
Vul dan de enquête in via onderstaande link.
https://perspectiefna1oktober.nl. 

VANAF BEGIN AUGUSTUS ONTWIKKEL-
ADVIEZEN VOOR IEDEREEN
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 
begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject 
volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. 
Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeids-
marktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. 
Het tweede noodpakket banen en economie, dat 
doorloopt tot eind september, is erop gericht 
om zo veel mogelijk banen te behouden. Tege-
lijkertijd wil het kabinet met het pakket mensen 
helpen om zich aan te passen aan de nieuwe 
economische realiteit. Daarom zijn werkgevers 
die de NOW-regeling aanvragen bijvoorbeeld 
verplicht om hun werknemers te stimuleren om 
aan bij- en omscholing te doen. Werknemers 
kunnen daarvoor gebruik maken van bestaan-
de regelingen zoals de fiscale studieaftrek of 
de mogelijkheden die hun O&O-fonds (oplei-
dings- en ontwikkelingsfonds) biedt. In aanvul-
ling daarop heeft het kabinet € 50 miljoen uit-
getrokken voor het crisisprogramma NL Leert 
Door, waarmee mensen kosteloos ontwikke-

ladviezen en online scholing kunnen volgen. 
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 
dit najaar ook scholingstrajecten volgen. Het 
kan daarbij gaan om kortdurende cursussen om 
een specifieke vaardigheid te leren, vakgerichte 
bijscholing of een eerste module van een langer 
omscholingstraject. Zo kunnen mensen vaardig-
heden leren om ander werk te kunnen verrichten 
binnen de organisatie waar ze al werkzaam zijn, 
of om beter inzetbaar worden voor andere be-
drijven. Maar de ondersteuning uit het NL Leert 
Door-pakket kan ook een eerste stap zijn rich-
ting omscholing naar een ander beroep of ande-
re loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Om gebruik te maken van de scholingsmoge-
lijkheden, hoeven deelnemers zich alleen aan 
te melden bij een deelnemende opleidingsin-
stantie. De opleidingsinstantie handelt verder 
de administratie en kosten af. Opleidingsinstan-
ties kunnen zich deze zomer individueel of in 
een samenwerkingsverband aanmelden bij het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid voor een subsidieregeling om de scholing 
te financieren. Naar verwachting kunnen zo’n 
50.000 tot 80.000 cursussen en trainingen gere-
aliseerd worden.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Op de eerste zaterdag van juli is er een goede 
start gemaakt wat betreft het aanbieden van 
grof tuinafval bij firma Lodder B.V. in Zuider-
woude. Er zijn al verschillende inwoners die 
op een eenvoudige manier hun grof tuinafval 
(snoeiafval uit de tuin (gras/ kruiden, takken, 
stammetjes e.d. maar geen stenen en hout) 
hebben achtergelaten. Zaterdag 1 augustus 
is de eerstvolgende mogelijkheid om hier uw 
grof tuinafval aan te bieden.
 
Iedere eerste zaterdag van de maand op (1 
augustus, 5 september etc.) van 10.00 uur tot 
12.00 uur kunnen bewoners van Waterland 
hun tuinafval  wegbrengen naar:
Lodder B.V.
Gouw 14
11153 PK Zuiderwoude.

Deze extra mogelijkheid voor bewoners van 
Waterland om hun grove tuinafval weg te 

brengen is een proef en wordt na de zomer 
geëvalueerd. Als de proef slaagt, kunnen de 
openingstijden mogelijk ook verruimd worden. 
De gemeente heeft deze extra service voor de 
bewoners samen met de Firma Lodder geor-
ganiseerd omdat de milieustraat Purmerend 
voor sommige bewoners best ver weg is en 
was bovendien in de coronatijd vaak erg druk. 
De gemeente wil met deze extra mogelijkheid 
bewoners ook stimuleren om hun afval meer 
gescheiden aan te leveren.

ZATERDAG 1 AUGUSTUS WEER TUINAFVAL WEGBRENGEN 
IN ZUIDERWOUDE


