
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
• Zuideinde 20, omgevingsvergunning, voor het  

 realiseren van een aanbouw
• Zuideinde 10 B, omgevingsvergunning, voor het  
 verbouwen van de woning.
Katwoude
• Hoogedijk 47, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van de gevels van een stolpboerderij
Marken
• Kerkbuurt 90, omgevingsvergunning, voor het  
 versterken van de vloerconstructie van de eerste  
 verdieping van de aanbouw
Monnickendam
• Noordeinde 66, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak van  
 het woonhuis

Purmer
• Oosterweg M 29, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van het gebruik van een bestaand bijbe- 
 horend bouwwerk naar kleinschalig toeristisch  
 overnachten
 
Verleend:
Monnickendam
• Johan Buijeslaan 36 en Cornelis Dirkszoonlaan 8A,  
 omgevingsvergunning, voor het verbouwen en  
 wijzigen van een praktijkruimte naar twee  
 woningen en het plaatsen van twee dakkapellen
Purmer
• Oosterweg M 29, omgevingsvergunning, voor het  

 wijzigen van het gebruik van een bestaand bijbe- 
 horend bouwwerk naar kleinschalig toeristisch  
 overnachten

Verlenging beslistermijn
Ilpendam
• Fuutstraat 6, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een overkapping
Monnickendam
• Monnickenmeer 5 A, omgevingsvergunning, voor  
 het verbouwen van het voormalig koetshuis
Uitdam
• Zeedijk 1, omgevingsvergunning, voor het  
 bouwen van 3 woningen

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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

Openingstijden gemeentehuis:  
Maandag t/m  vrijdag 09.00 - 12.30 uur.

Milieustraat Purmerend: 
Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend

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
(Vergeet uw afvalpas niet!)

11-01 Monumenten en Welstandscommissie
14-01 Voorbereidende vergadering
21-01 Raadsvergadering 
 Voor meer informatie kijk op 
 www.waterland/nl bij agenda 
 raadsvergadering. 

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Vanwege 
de coronamaatregelen is het echter niet moge-
lijk om raadsvergaderingen fysiek bij te wonen. 
Uiteraard is de raadsvergadering wel te volgen 
via www.waterland.nl en via Omroep PIM.

AFVAL- EN AFVALSCHEIDINGSWIJZER
De nieuwe afvalkalenders 2021, voor de eerste 
4 maanden, staan op de website en in de afval-
wijzerapp. Let op: voor het ophalen van grofvuil 
is op de website een aparte kalender gemaakt. 
Wilt u precies weten wanneer welk afval bij 
u wordt opgehaald? Gebruikt u dan de afval- 
wijzerapp www.mijnvalwijzer.nl. De app werkt 
simpel en snel. Door uw postcode en huisnum-
mer in te vullen en via instellingen uw voorkeur 
aan te geven, kunt u snel de inzameldata van 
uw adres opvragen. U kunt via de app ook tij-
dig een signaal ontvangen zodat u nooit meer 
een inzameldag hoeft te missen. De app is door 
alle inwoners van Waterland te gebruiken. Heeft 
u vragen omtrent de afvalinzameling? Neemt u 
dan contact op met Remondis, telefoonnummer 
(0299) 407 671.
Twijfelt u of iets bij het rest-, gft- of de PMD-afval 
moet? Op www.afvalscheidingswijzer.nl vindt u 

met de zoekfunctie welk afval in welke bak hoort.  
Naast het raadplegen van de website is het ook 
mogelijk om de gratis Afvalscheidingswijzer app 
te downloaden voor op uw smartphone.

OPGERUIMD HET NIEUWE JAAR IN
De buitendienst heeft rond de jaarwisseling en 
het aansluitende weekend, extra zorg besteed 
aan diverse afvalvoorzieningen.
Op oudjaarsavond zijn, na sluiting van de win-
kels,  ondergrondse containers en de laatste af-
valbakjes afgesloten. Op nieuwjaarsdag zijn de 
ondergrondse glascontainers extra geleegd en 
zijn ondergrondse afvalcontainers weer open-
gezet, net zoals de afvalbakjes bij winkels, bus-
haltes en drukke looproutes. 
Op zaterdag 2 januari 2021 heeft er een extra 
leegronde papier plaatsgevonden.  
Maandag 4 januari 2021 zijn alle afvalbakjes 
weer opengezet. Op donderdag 7 januari heeft 
de gemeente alle kerstbomen opgehaald die 
door bewoners op de gebruikelijke afval aan-
biedplaatsen waren neergezet. 

AL 45.000 EURO BESTEED AAN DUUR-
ZAME PRODUCTEN; U KUNT NOG 
GEBRUIK MAKEN VAN DE VOUCHER
In november kregen alle ongeveer 5000 huis-
houdens met een eigen eengezinswoning een 
brief van de gemeente Waterland met een  
voucher van 70 euro om hun woning te ver-
duurzamen. Inmiddels is er al voor 45.000 euro  
besteed aan duurzame producten voor de  
woning. Maar er is nog ongeveer 25.000 euro 
over, dus u kunt uw voucher nog steeds inwis-
selen. Tot 31 maart (of tot het budget op is) kunt 
u met uw voucher duurzame producten kopen.

Energiebesparende producten 
De energiebesparende producten zoals 
tochtstrippen, led-lampen en radiatorfolie kun-
nen in een (online) winkel naar keuze gekocht 
worden. Naderhand kunnen bewoners het geld 
terugvragen met de unieke code op de voucher. 
In totaal heeft de gemeente 70.000 euro budget 
beschikbaar gesteld, maar op=op.
Meer informatie op www.winstuitjewoning.nl/
gemeente/waterland.

WOENSDAG 17 MAART CORONAPROOF 
STEMMEN VOOR DE TWEEDE KAMER-
VERKIEZINGEN
Vanwege het coronavirus worden bij de 
Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 
maatregelen getroffen om de verkiezingen 
goed te laten verlopen. Zo zijn twee stemlo-
kalen in Waterland ook al op 15 en 16 maart 
open om mensen met een verhoogd risico de 
kans te geven rustig te stemmen. Alle stem-
bureaus voldoen aan de coronaregels; zo is 
er voldoende ruimte gecreëerd om 1.5 meter 
afstand te houden en er is toezicht bij de en-
tree opdat er niet teveel mensen tegelijk naar 
binnen gaan. Om kiezers in het stemlokaal te 
wijzen op de maatregelen, wordt het aantal 
leden per stembureau uitgebreid van mini-
maal 3 naar minimaal 4. Daarnaast zijn er 
veel reserveleden en tellers nodig.

Meer stembureauleden nodig; meld je aan 
als stembureaulid
Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aan-
melden als lid van het stembureau. Voor het 
werken op het stembureau ontvang je een 
vergoeding van de gemeente en je krijgt een 
maaltijdvergoeding. Medewerkers van een 
stembureau krijgen vooraf een gratis (digi-
tale) training van de gemeente, die zij met 
goed gevolg moeten afronden. Je kunt de 
test overdoen tot je een voldoende scoort.
Er zijn verschillende taken op het stembureau, 
je kunt je aanmelden voor de hele dag of alleen 
’s avonds als teller. Voor meer informatie of 
om je aan te melden mail naar verkiezingen@ 
waterland.nl of bel het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente tel 0299-658 585. 
Meld je aan voor 1 maart 2021.

Waarom stembureaulid worden?
Als stembureaulid lever jij juist nu een be-
langrijke bijdrage aan de democratie. Samen 
met de andere leden van het stembureau 
zorg je dat de verkiezingen goed en zo veilig 
mogelijk verlopen.

Dit jaar kan de traditionele nieuwjaarstoe-
spraak van de burgemeester op de nieuwjaars-
receptie helaas niet doorgaan. Burgemees-
ter Heldoorn is wel te zien en te horen met 
zijn nieuwjaarsbericht via omroep PIM en via  
www.waterland.nl. Hij begint zijn toespraak zo: 
“Het nieuwjaarsbericht van 2021 is niet te 
vergelijken met de nieuwjaarstoespraken van  
andere jaren. Geen toespraak op de nieuw-
jaarsreceptie, maar een filmpje. Maar….alles 

was anders vorig jaar. Ik was begin maart nog 
maar net begonnen met mijn werk als waar- 
nemend burgemeester van Waterland toen de 
coronacrisis ons land in zijn greep kreeg.” 
En hij eindigt zijn toespraak met de woorden:  
“Ik vond het een eer om een jaar uw burge-
meester te mogen zijn en wens u en de mensen 
die u liefhebt veel geluk en bovenal gezondheid 
in 2021.”
Sicko Heldoorn, burgemeester van Waterland
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  TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN


