
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 5A, omgevingsvergunning, voor het  
 constructief wijzigen van de fundering en vloer

Monnickendam
• Cornelis Dirkszoonlaan 102, omgevingsvergun- 
 ning, voor het wijzigen van de constructie (door- 
 braak tussen keuken en eetkamer)
• Hemmeland 10, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een nieuw clubhuis voor Scouting 
 groep Waterland
• Monnickenmeer 3A, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een overkapping aan bestaan- 
 de agrarische bebouwing

Ilpendam
• Hofweg 13, omgevingsvergunning, voor het dem- 
 pen van twee sloten en hergraven van twee  
 nieuwe sloten

• Havenpad 1, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een garage / berging

Watergang
• Broekermeerdijk 10B en 10C, omgevingsvergun- 
 ning, voor het in gebruik hebben van een logies- 
 gebouw

Verleend:
Marken
• Thamiswerfstraat 4, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van zonnepanelen

Monnickendam
• Kerkstraat 30, omgevingsvergunning, voor het  

 wijzigen van een beschermd monument
• Jan Mauwlaan 5, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van het kozijn in de voorgevel
• Noordervesting 4 WS, omgevingsvergunning,  
 voor het realiseren van een berging

Ilpendam
• Reigerstraat 24, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
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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)

31-08   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
03-09  Voorbereidende en raadsvergadering. 
Voor meer informatie kijk op www.waterland/nl 
bij agenda raadsvergadering

CORONAPROOF COLLECTEREN
De vakantieperiode is voorbij en dat betekent 
dat het collecterooster ook weer in gaat. Dit jaar 
trapt het KWF af, maar vanwege het coronavi-
rus, in aangepaste vorm: zonder collectebus, 
maar met een donatiekaart. Op de donatiekaart, 
die de collectanten in de brievenbus doen, staat 
een QR-code afgebeeld. De gever kan deze code 
scannen met zijn/haar mobiele telefoon en zo 
contactloos een gift overmaken. De collectes 
zijn dit jaar extra belangrijk, want door de co-
ronacrisis zijn veel evenementen om geld op te 
halen afgelast. Geld is daardoor hard nodig! 

Het volledige collecterooster is te vinden op 
www.waterland.nl/collecterooster. 

FOTOWEDSTRIJD
Deze week alweer de laatste foto van onze fo-
towedstrijd ‘Jouw vakantiegevoel in Waterland’! 
De afgelopen weken hebben wij vele mooie en 
leuke foto’s mogen ontvangen voor een plek-
je op onze gemeentepagina. De foto van deze 
week is gemaakt door Mieke Veer met een ver-
gezicht vanaf de dijk naar de Gouwzee.

Met deze laatste foto komt de fotowedstrijd ten 
einde. Alle  ingezonden foto’s worden door een 
deskundige jury bekeken en de uiteindelijke 
winnaar zal hieruit gekozen worden. We willen 
graag alle deelnemers bedanken voor jullie ge-
weldige inzendingen! 

DE GEMEENTE WATERLAND ZOEKT 
EEN HR SPECIALIST ARBEIDSRECHT 
EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
(voor 24 uur per week)

De uitdaging
Ben jij de HR specialist Arbeidsrecht en Arbeids-
omstandigheden met aantoonbare ervaring en 
toegevoegde waarde voor de gemeente Wa-

terland? En gaat jouw hart sneller kloppen van 
werken voor een gemeente die volop in ontwik-
keling is? Dan hebben wij een leuke (parttime) 
baan voor jou! Jij wordt een onmisbare schakel 
in ons HR team. 

Kijk voor de volledige vacaturetekst op: 
www.waterland.nl/vacatures.

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
TIJDENS DE CORONACRISIS IN 
WATERLAND

Hoewel veel organisaties niet bij u op bezoek 
kunnen komen, willen ze wel laten weten dat 
ze er voor u zijn! Als u behoefte heeft aan on-
dersteuning vindt u via onderstaande link rele-
vante informatie. https://www.waterland.nl/ 
coronahulp-vraag-en-aanbod.

AFVAL SCHEIDEN; WAT HOORT NU 
OOK AL WEER WAAR? 

Bewust omgaan met afval dat opnieuw gebruikt 
kan worden is niet alleen landelijk beleid, maar 
ook de gemeente Waterland vindt dit erg be-
langrijk. Maar soms is het lastig wat nu ook al-
weer in welke bak moet. 
Deze tips helpen u een handje op weg:

Afvalscheidingswijzer
Op www.afvalscheidingswijzer.nl kunt u precies 

zien wat in welke afvalstroom/bak moet. Typ 
het product in de zoekbalk en de site geeft aan 
in welke bak je dit kwijt kunt. Ook is er een mo-
biele app beschikbaar.

Ook drankkartons en blik mogen bij het plastic 
afval
Nu kunt u ook pakken van sappen, water en 
wijn, melk, vla en yoghurt, pakken van soepen 
en sausen, lege drankblikjes en lege groente-
blikjes bij het plastic aanbieden!

Inleveren van oude elektrische apparaten
Er zijn twee manieren om van oude elektrische 
apparaten af te komen. Als u een nieuw verge-
lijkbaar apparaat koopt, kunt u het oude ap-
paraat inleveren bij de winkel . Koopt u geen 
vervangend apparaat, dan kunt u het apparaat 
gratis inleveren op de milieustraat Purmerend.

Meer plastic in de zak
U kunt uw plastic fles of flacon het beste platge-
drukt aanbieden. Dit betekent dat u de dop eraf 
haalt en de lucht uit de verpakking drukt. U kunt 
de dop daarna weer op de fles of flacon schroe-
ven. Zo zit uw inzamelzak minder snel vol.
Ook kunt u drankkartons verkleinen door deze 
leeg te vouwen en plat te maken

Voorkom stank en ongedierte in de 
GFT-container
Vocht vergroot de kans op ongedierte en stank. 
Doe daarom uw gft-afval zo droog mogelijk in 
de container door bijvoorbeeld uw afval in oude 
kranten te verpakken. U kunt hiervoor ook bio 
zakken gebruiken.
Tevens kunt u stank voorkomen door de GFT 
container uit de zon te houden en eventueel de 

deksel op een kier te houden.
Door bijzonder stinkend/rottend materiaal (vis-
resten/kippenbotjes) wat langer dan 2 dagen 
in de GFT container zal blijven apart in plastic 
luchtdicht te verpakken en alsnog bij het rest-
afval te doen (ivm de plastic verpakking) voor-
komt u de ergste stank.

Hergebruik uw oud papier
Oud papier en karton is heel goed te recyclen. 
Nieuw papier wordt nu al voor 75% gemaakt van 
oud papier. Alleen apart ingezameld oud papier 
en karton kan worden hergebruikt. Houd oud 
papier en karton daarom apart van het restafval. 
De inzameling wordt grotendeels door verschil-
lende verenigingen uitgevoerd.

De karakteristieke bomen moesten vanwege 
de geplande nieuwbouw bij de Sebastianus-
school verplaatst worden. De gekandelaber-
de platanen zijn zo beeld bepalend dat het 
zeker de moeite waard was om ze afgelopen 

maandag te verplaatsen naar de kruising Kie-
vitstraat/Merelstraat en een aantal bij de par-
keerplaats van de sportvelden. De operatie is 
geslaagd en de bomen staan er op hun nieuwe 
standplaats weer prachtig bij.

ZEVEN PLATANEN ILPENDAM SUCCESVOL VERPLAATST


