
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
• Oosteinde 2, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een uitbouw, het plaatsen van een  
 dakkapel in het voordakvlak en het wijzigen van  

 de zijgevel
Monnickendam
• Karn 88, omgevingsvergunning, voor het uitbrei- 
 den van het woonhuis aan de zijgevel
• Wilhelminalaan 50, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een aanbouw, nokverhoging,  
 dakkapel in het voordakvlak en het plaatsen van  
 een kap op de schuur
• Galgeriet (kadestraal E 3036), omgevingsvergun- 
 ning, voor het realiseren van een bedrijfsgebouw  
 met woning 
• Houtrib 110, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een houten ombouw om twee kliko’s
• Wendelmoet Claesdochterlaan 30, omgevingsver- 
 gunning, plaatsen van een dakkapel in het voor- 
 dakvlak

Watergang
• Kanaaldijk 3, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een bijbehorend bouwwerk

Verleend:
Monnickendam
• Avegaar 20 B, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van drie raamkozijnen in de voorgevel
• Noordeinde 66, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak van  
 het woonhuis 
• Wendelmoet Claesdochterlaan 30, omgevings- 
 vergunning, voor het plaatsen van een dakkapel  
 in het voordakvlak
• Havenstraat 28/de Haven 18, omgevingsvergun- 
 ning en vaststelling hogere grenswaarde Wet  

 geluidshinder
• Monnickenmeer 5 A, omgevingsvergunning, voor  
 het verbouwen van het voormalig koetshuis
Katwoude
• Achterdichting 3 A, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van een dakkapel in het voorgevel  
 dakvlak
Broek in Waterland
• Zuideinde 11, omgevingsvergunning, voor het  
 uitbreiden van het woonhuis
Ilpendam
• Tureluur 27, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een nokverhoging
• Tureluur 29, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakopbouw en nokverhoging

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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!)

21-01  Raadsvergadering. 
 Voor meer informatie kijk op 
 www.waterland.nl bij agenda 
 raadsvergadering.
25-01  Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie

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.

DAK GEMEENTEWERF BESCHIKBAAR 
VOOR ZON OP WATERLAND
Voor wie in beschermd dorps- of stadsgezicht 
woont, of om een andere reden geen zonnepa-
nelen op het eigen dak kan laten plaatsen, is het 
nu mogelijk om deel te nemen aan een collectief 
project volgens de postcode-roosregeling.  

Nieuw project
De coöperatie Zon op Waterland wil samen met 
de gemeente Waterland nu een nieuw project 
starten op het dak van de nieuwe Gemeentewerf 
in Katwoude. Daar kunnen ongeveer 180 partici-
paties worden gerealiseerd. Iedere participatie 
levert 250kwh per jaar op aan energie.

Voor wie?
a) De gemeente stelt een aantal voorwaarden 
aan de deelname: het project is vooral bedoeld 
voor inwoners uit kernen met beschermde 
dorps- en stadsgezichten en inwoners van wie 
het dak aantoonbaar beperkt of ongeschikt is 
voor eigen zonnepanelen.  
b) Er geldt een maximum van 10 participaties 
per deelnemer, om zoveel mogelijk inwoners 
een kans te geven.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kan via 
de gebruikerspagina op de website www. 
zonopwaterland.nl.

VACATURE: BELEIDSMEDEWERKER 
RUIMTELIJKE ORDENING 
(36 uur per week)
Bent u de ervaren beleidsmedewerker ruim-
telijke ordening die enthousiast wordt van 
het werken in een kleine gemeente met grote 
ruimtelijke waarden, waar geen dag of dos-
sier hetzelfde is? Volgt u de ontwikkelingen in 
het omgevingsrecht op de voet, bent u resul-
taatgericht en neemt u de eerste stap voor het 
maken van verbinding? Dan zijn wij op zoek 
naar u! Voor meer informatie, zie onze website:  
www.waterland.nl/vacatures.

4 TIPS BIJ OVERSTAPPEN NAAR EEN 
ANDERE ENERGIELEVERANCIER
Het Duurzaam Bouwloket beveelt het volgende 
aan; Het grootste deel van de Nederlandse huis-
houdens stapt (bijna) nooit over naar een ande-
re energieleverancier. Dit kost een gemiddeld 

huishouden elk jaar enkele honderden euro’s. 
Het Duurzaam Bouwloket geeft u vier belangrij-
ke tips:
1. Kies voor een energieleverancier die echt 
groene stroom aanbiedt.
2. Vergelijk energiecontracten niet op basis van 
maandbedragen.
3. Let op de einddatum van uw huidige contract.
4. Kies een contract dat bij uw wensen past.

Voor meer informatie kijk op 
www.duurzaambouwloket.nl.

Afgelopen weekend werd Waterland voorzien 
van een winterse laag sneeuw. Dit leverde 
prachtige plaatjes op. We vroegen op onze Fa-

cebook pagina de mooiste foto’s met ons te de-
len. De mooiste foto is gemaakt door Susan van 
Dieren. Zij wint een leuk winters pakket! 

#WINTERWATERLAND
BESTUUR

Week 3
21 januari 2021

WOENSDAG 17 MAART CORONA-
PROOF STEMMEN VOOR DE TWEEDE 
KAMERVERKIEZINGEN
Er zijn twee stemlokalen in Waterland ook 
al op 15 en 16 maart open om mensen met 
een verhoogd risico de kans te geven rustig 
te stemmen.  

Meer stembureauleden nodig; meld u aan 
als stembureaulid
Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aan-
melden als lid van het stembureau. Voor 
meer informatie of om u aan te melden mail 
naar verkiezingen@waterland.nl  of bel het 
Klant Contact Centrum van de gemeente 
tel 0299-658 585. Meld u aan voor 1 maart 
2021.
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Afbeelding 1

12 januari 2021

GGD / huisarts

Werkgever

Lokale diensten  
publieke gezondheid

Instellingsarts

GGD

Huisarts

Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 
273.000

Medewerkers gehandicaptenzorg 
258.000

Medewerkers wijkverpleging en Wmo
204.000

Bewoners verpleeghuizen en mensen met een  
verstandelijke beperking in een instelling
155.000

Mensen van 18-60 jaar (zonder medische indicatie) 
7.100.000 – Van oud naar jong

Alle overige zorgmedewerkers

Inwoners St. Eustatius en Saba, alle bevolkingsgroepen – 4.000

Inwoners (overige) BES en CAS eilanden van 18 - 60 jaar – 235.000

Medewerkers  
acute zorg
30.000

Zorgmedewerkers intramurale GGZ 
25.000

Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar **
Van oud naar jong

Vaccins

BioNTech/Pfizer 10,1 16,9 19,5

1,8 3,1 6,2

14,9 24,9 35,3

Moderna

AstraZeneca, CureVac, Janssen of Sanofi

Cumulatieve geplande levering 
vaccins per kwartaal (x 1mln)

2,9

0,4

4,5

Vaccinatiestrategie*

Zorgmedewerkers BES en CAS eilanden – 7.000

Inwoners (overige) BES en CAS eilanden ouder dan 60 jaar – 75.000

*Let op! De gegevens waarop deze afbeelding is gebaseerd veranderen continue. Start en 
 snelheid van vaccineren zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. De planning is 

 afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. Op basis van 
ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt.

**De totale omvang van de groep mobiele en niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar bedraagt circa 4.300.000 personen.Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.

Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen  
met een verstandelijke beperking in een instelling
77.000

Niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar**
Van oud naar jong

Intramurale GGZ-cliënten
60.000

Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie
1.800.000

CORONAVACCINATIES GESTART IN 
ZAANTREEK-WATERLAND
Ook in Zaanstreek-Waterland is de GGD be-
gonnen met vaccineren. Het gaat hierbij om de 

medewerkers van verpleeghuizen, gehandicap-
tenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.
Meer informatie op www.waterland.nl/nieuws/
coronavaccinatie

ALGEMENE BERICHTEN


