
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:
Marken
• Melisvennen 4, omgevingsvergunning, voor het  
 slopen van bestaande opstallen

Monnickendam
• Noordervesting 4 WS, omgevingsvergunning,  
 voor het realiseren van een berging

Verleend:
Broek in Waterland
• Leeteinde 7, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de  
 achtergevel
• Roomeinde 25, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van de gevels van het woonhuis
Marken
• Kerkbuurt 194, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van zonnepanelen
• Melisvennen 4, omgevingsvergunning, voor het  
 slopen van bestaande opstallen

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

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Gemeente Waterland - Medede- 
 ling nieuwe noodverordening COVID-19 10 augus- 
 tus 2020

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Week 33
13 augustus 2020

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)

17-08   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
26-08   Profielschetsvergadering. Ingelaste 
 raadsvergadering waarin het profiel van 
 de nieuwe burgemeester definitief wordt 
 vastgesteld en aan de Commissaris van de 
 Koning zal worden aangeboden; 
 (oorspronkelijke vergadering was op 19 
 maart jl. gepland, maar deze is i.v.m. de 
 coronabeperkingen afgelast)
03-09   Voorbereidende en raadsvergadering. 
 Voor meer informatie kijk op 
 www.waterland/nl bij agenda raads-
 vergadering
U kunt de raadsvergaderingen live volgen, of later te-
rugkijken via onze website en via Omroep PIM. Voor 
meer informatie www.gemeenteraadwaterland.nl.  
Als u wilt inspreken kunt u zich aanmelden bij:  
griffier@waterland.nl.

WATERGANG IN DE RACE VOOR 
‘MOOISTE DORP VAN NEDERLAND’
Magazine Hollands Glorie organiseert deze zo-
mer de verkiezing voor ‘Het mooiste dorp van 
Nederland”. Het prachtige dorp Watergang is 
een van de genomineerden voor deze ereti-
tel. Dit is het laatste weekend dat er gestemd 
kan worden, dus breng snel uw stem uit op  
www.hollandsgloriemagazine.nl/ons-dorp/ 
verkiezing-ons-dorp/.

NIEUWE NOODVERORDENING PER 
10 AUGUSTUS 2020
De voorzitter van Veiligheidsregio Zaan-
streek-Waterland heeft een nieuwe noodveror-
dening vastgesteld. Deze geldt per 10 augustus 
2020. De noodverordening is gebaseerd op het 
landelijke beleid om het coronavirus maximaal 
onder controle te krijgen, de zorg niet te overbe-
lasten en kwetsbare mensen in de samenleving 
te beschermen.
In de nieuwe noodverordening staan regels die 
gaan over onder meer de horeca, het onderwijs 
en studie- en studentenverenigingen. Zo gaat 
de horeca binnen én buiten werken op basis van 
reservering en worden alle bezoekers gevraagd 
zich te registreren. Alle maatregelen die vanaf  
10 augustus in de regio Zaanstreek-Waterland 
gelden, zijn hier te vinden. 
De nieuwe noodverordening biedt de mogelijk-
heid om, indien nodig, gebieden of locaties aan 
te wijzen waar het verplicht is om niet-medische 
mondkapjes te dragen door personen van 13 jaar 
en ouder. We houden nauwlettend de ontwikke-
lingen in de gaten en monitoren de effectiviteit 

van de inzet van niet-medische mondkapjes in 
andere regio’s. Vooralsnog is de inzet hiervan in 
onze regio nog niet aan de orde.

Basisregels blijven belangrijk
Vanzelfsprekend blijven ook alle basisregels 
van kracht. Het blijft belangrijk dat we 1,5 me-
ter afstand houden, onze handen wassen en 
drukte vermijden. En heeft u klachten? Blijf dan 
thuis en laat uzelf testen. Meer informatie over 
de landelijke aanpak van het coronavirus vindt 
u op de website van de Rijksoverheid en op  
www.waterland.nl/overzicht_corona.

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 gemeentepa-
gina. De foto van deze week is gemaakt door 
José Stokman die samen met haar hond Shelby  
heerlijk geniet van een boottocht door Overleek.

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 uiteindelij-
ke winnaar is, maar de gemeente is blij met alle 
foto’s.

GEMEENTE WATERLAND GAAT 
7 KARAKTERISTIEKE PLATANEN 
VERPLAATSEN
Op maandag 17 augustus gaat de gemeente in 
verband met de sloop en later de bouw op het 
terrein van de Sebastianusschool, de 7 karak-
teristieke bomen (gekandelaberde platanen) 
langs het trottoir verplaatsen naar een alterna-
tieve locatie.
Vier bomen komen in het gras op de kruising 
Kievitstraat / Merelstraat te staan en drie bo-
men komen in het gras bij de parkeerplaats van 
de sportvelden te staan. 
De bewoners rondom de locatie hebben recen-
telijk al een informatiebrief van de gemeente 
ontvangen.
De bomen worden met een grote ronde ‘schep’ 

van 2,5m1 doorsnede uit de grond gehaald. Deze 
verplantmachine schept een grote kluit rond en 
onder de boom, tilt deze op en rijdt hiermee naar 
een van de twee nieuwe locaties waar de bomen 
in een vooraf gemaakt boomgat worden gezet. 
Vervolgens worden de bomen verankerd in de 
grond. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door firma Copijn. Benodigde verkeersmaatre-
gelen worden door de gemeente geregeld. Der-
gelijke verplantingen zijn bijzonder en uniek in 
gemeente Waterland. 

Vragen over het verplanten van de bomen en 
de werkzaamheden buiten 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Dhr. Niek Zwaag, hij is bereikbaar op het 
nummer 0299- 658 632 of via de mail  
n.zwaag@waterland.nl.

De schoolvakantie is bijna voorbij en dat bete-
kent dat het nieuwe schooljaar vanaf maandag 
17 augustus weer van start gaat.  Hierdoor zal 
de drukte in het verkeer ook weer gaan toene-
men. 
Het is een spannende periode voor scholieren: 
een nieuw schooljaar en wellicht een nieuwe 
thuis-schoolroute. Ze hebben nog niet zoveel 
verkeerservaring én voelen druk om erbij te 
horen. Scholieren zijn in het verkeer dan ook 
erg gebaat bij oplettende volwassenen. Daar-
om roepen we met de campagne De scholen 
zijn weer begonnen in de periode na de zomer-
vakantie met name automobilisten op extra 
alert te zijn in het verkeer.

6 Manieren om te helpen:
1. Werk vanuit huis
Door de coronamaatregelen hebben we ont-
dekt dat fysieke afspraken vaak niet nodig zijn. 
Uit onze Flitspeiling blijkt dat een combinatie 
van half thuis werken en half op kantoor wer-
ken door 48% van werkend Nederland ideaal 
wordt gevonden. Is thuiswerken ook voor jou 
een mogelijkheid? Dan is dat zeker in deze pe-
riode een mooie bijdrage aan veiliger verkeer!
2. Vertrek op tijd
Moet je toch naar je werk of een andere be-
stemming? Als je iets eerder van huis vertrekt 

heb je meer tijd om ontspannen en veilig van 
A naar B te komen. Ook ben je dan geduldiger 
naar je medeweggebruikers toe, waaronder 
scholieren. 
3. Matig je snelheid
Wist je dat als de gemiddelde snelheid zakt 
van 50 naar 49 km/uur, dit naar verwachting 
leidt tot 5,9% minder doden en 4% minder ern-
stig gewonden? Rijd in deze periode daarom 
het liefst net wat rustiger dan normaal, zeker 
in de omgeving rond scholen.
4. Rij MONO
Onze telefoon is de grootste bron van afleiding 
tijdens het rijden. Ga ongestoord onderweg 
door hem op te bergen en meldingen uit te 
schakelen. Zo kun je je aandacht goed bij het 
verkeer houden.
5. Vermijd schoolzones
Rond het openen en sluiten van de scholen is 
het vaak extra druk in de schoolomgeving. Is 
een andere route mogelijk? Vermijd dan we-
gen langs scholen. Rustiger voor jou en voor 
de scholieren.
6. Pak de fiets
Kun je ook op de fiets naar je bestemming? 
Dan is het een idee - om net als veel kinderen 
en scholieren - op de fiets te stappen in deze 
periode. Zo zijn er minder auto’s op de weg en 
ben je nog gezond bezig ook!

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN!


