
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:
Ilpendam
• Tureluur 29, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakopbouw en nokverhoging
• Tureluur 27, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een nokverhoging

Monnickendam
• Meeuwenhoek 38, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van een fietsenstalling

• Oude Zijds Burgwal 55, omgevingsvergunning,  
 voor het slopen van een berging en het bouwen  
 van een nieuwe berging
• Avegaar 20 B, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van drie raamkozijnen in de voorgevel
 

Verleend:
Broek in Waterland
• Atjehgouw 4, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een zwemvijver
• Zuideinde 7, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een bijbehorend bouwwerk

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!)

14-01 Bezwaarschriftencommissie Waterland
14-01 Voorbereidende raadsvergadering 
 Voor meer informatie kijk op 
 www.waterland/nl bij agenda 
 raadsvergadering.
21-01 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. Voor meer  
informatie kijk op www.waterland.nl. 

STOOKT U WEL EENS EEN HOUTKACHEL
We zitten er graag warmpjes bij tijdens de win-
termaanden en tijdens deze lockdown periode 
misschien nog wel meer. Hoe kunt u er voor zor-
gen dat u zo min mogelijk overlast veroorzaakt? 
Wanneer u in huis de houtkachel of open haard 
aansteekt, ontstaat er rook. Rook bevat scha-
delijke stoffen, zoals fijnstof. Dat veroorzaakt 
weer luchtvervuiling en kan schade brengen 
aan uw gezondheid. Ook wanneer u de rook niet 
ziet. Hierbij een aantal tips zodat u de uitstoot 
van schadelijke stoffen kunt beperken. Veel 

daarover leest u ook op de website https:// 
www.milieucentraal.nl/. Type dan het woord 
‘stooktips’ in. 
• Stook hooguit vier uur per dag of laat de open 
haard of kachel wat vaker uit. 
• Stook alleen droog hout, maar geen geïm-
pregneerd of geverfd hout.
• Leg kleine houtjes bovenop en steek het vuur 
van bovenaf aan. 
• Laat uw open haard of houtkachel uit bij 
windstil of mistig weer. Bij dit soort weer blijft 
de rook namelijk lang hangen waardoor de lucht 
rond uw huis erg ongezond wordt. Meer daar-
over leest u op stookwijzer.nu of op https://
www.rivm.nl/stookalert.

BESTUUR
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WOENSDAG 17 MAART CORONA-
PROOF STEMMEN VOOR DE TWEEDE 
KAMERVERKIEZINGEN
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 
stembureaus voldoen aan de coronaregels; 
zo is er voldoende ruimte gecreëerd om 1.5 
meter afstand te houden en er is toezicht 
bij de entree opdat er niet teveel mensen 
tegelijk naar binnen gaan. Om kiezers in 
het stemlokaal te wijzen op de maatrege-
len, wordt het aantal leden per stembureau 
uitgebreid van minimaal 3 naar minimaal 4. 
Daarnaast zijn er veel reserveleden en tel-
lers 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. Medewer-
kers van een stembureau krijgen vooraf een 
gratis (digitale) 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 stembu-
reau, je kunt je aanmelden voor de hele dag 
of alleen ’s avonds als teller. Voor meer in-
formatie of om je aan te melden mail naar 
verkiezingen@waterland.nl  of bel het Klant 
Contact Centrum van de gemeente tel 0299-
658 585. Meld je aan voor 1 maart 2021.

  TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN
Waarom stembureaulid worden?
Als stembureaulid lever jij juist nu een be-
langrijke bijdrage aan de democratie. Sa-
men met de andere leden van het stembu-
reau zorg je dat de verkiezingen goed en zo 
veilig mogelijk verlopen.

Ondersteuningsverklaringen voor nieuwe 
politieke partijen
Nieuwe politieke partijen moeten per kies-
kring 30 ondersteuningsverklaringen inleve-
ren om mee te kunnen doen aan de Tweede 
Kamerverkiezing. Kiesgerechtigden leggen 
deze verklaring af op het gemeentehuis in 
hun woonplaats.
De termijn hiervoor bedraagt normaal 2 we-
ken, maar is in de Tijdelijke wet verkiezingen 
COVID-19 verlengd naar 4 weken. De termijn 
loopt van 4 januari tot en met 1 februari 
2021.
Gemeente Waterland werkt net als veel 
andere gemeenten met het oog op de co-
ronamaatregelen en de harde lockdown 
begrijpelijkerwijs enkel op afspraak. We ver-
zoeken iedereen dan ook om voor het afge-
ven van een ondersteuningsverklaring ook 
tijdig een afspraak te maken. Dat is voor u 
en voor onze medewerkers het meest veilig.
Lukt het niet om een afspraak te maken of 
heeft u vragen mail naar verkiezingen@ 
waterland.nl of bel het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente tel.  
0299-658 585.
Overigens zijn voor het afleggen van de on-
dersteuningsverklaring geen leges verschul-
digd.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Gemeente Waterland is op zoek naar 2 of 3 vrij-
willigers die (tegen vergoeding) kunnen onder-
steunen bij het bijstaan, helpen en begeleiden 
van begrafenissen. Een begrafenis of bijzetting 
van een asbus wordt uit respect voor de over-
ledene, familie en nabestaanden begeleid door 
een zogenaamde voorloper. Je hebt als voorlo-

per contact met de familie en begrafenisonder-
nemer. Je bent een luisterend oor. Ook speel 
je een rol bij de voorbereidingen die getroffen 
moeten worden. 
Een unieke kans voor vrijwilligers om van maat-
schappelijk belang te zijn voor de inwoners van 
onze gemeente. Voor meer informatie, zie onze 
website: www.waterland.nl/vacatures.


