
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
• Thamiswerfstraat 19A, omgevingsvergunning,  
 voor het plaatsen van zonnepanelen op de schuur
Monnickendam
• Havenstraat 7, omgevingsvergunning, voor het  
 vervangen van de bestaande kapconstructie
• Leeuwetand 71, omgevingsvergunning, voor het  
 aan de zijgevel uitbreiden van het woonhuis
Watergang
• Dorpsstraat 92, omgevingsvergunning, voor het  
 verbouwen van schuur tot appartement en bed &  
 breakfast

Verleend:
Broek in Waterland 
• Hellingweg 2-6, omgevingsvergunning en vast- 
 stelling hogere grenswaarde Wet geluidshinder,  
 verbouwen van de brandweerkazerne ten behoe- 
 ve van realisatie van 6 woningen

Monnickendam
• Gooische Kaai 2, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van twee gevelkozijnen op de eerste  
 verdieping
• Speet 11, omgevingsvergunning, voor het aan de  
 voorgevel uitbreiden van het woonhuis tot aan de  
 garage

Verlengen beslistermijn:
Monnickendam
• Nieuwe Niesenoortsburgwal naast 7, omgevings- 
 vergunning, voor het verbouwen en gebruiken  
 van het pand als woning

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Kennisgeving, Overeenkomst grondexploitatie  
 Omgevingsvergunning Keerngouw naast 5 Broek  
 in Waterland.
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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)

14-09   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
17-09   Voorbereidende en raadsvergadering
Voor meer informatie kijk op www.waterland/nl bij 
agenda raadsvergadering.
Het is op dit moment niet mogelijk om bij de verga-
deringen aanwezig te zijn in verband met de corona-
maatregelen. Maar u kunt live de uitzending volgen 
of later terugkijken via onze website en via Omroep 
PIM. Als u wilt inspreken kunt u zich aanmelden bij:  
griffier@waterland.nl. 

MONO IN HET VERKEER
Door social media zijn vrienden, 
familie en vrienden altijd dicht-
bij. Soms iets te dichtbij. Elke 
keer als u een berichtje krijgt 
bent u toch even afgeleid. Dat is 
gevaarlijk als u in de auto zit, of 
op de scooter of fiets rijdt.
Gelukkig is er een simpele oplossing: gewoon 
even de mobiel op stil zetten. Zo raakt u niet af-
geleid door telefoongeluiden en kunt u zich be-
ter concentreren op de weg. Wel zo veilig voor u 
en de andere weggebruikers.
Wist u dat tien miljoen Nederlanders een mobiel 
hebben en de helft daarvan gebruikt hem in het 
verkeer. Smartphonegebruik in het Nederlandse 
verkeer leidt tot enkele tientallen doden en hon-
derden gewonden per jaar. Bescherm uzelf en 
anderen; zet uw smartphone in het verkeer op 
stil. Nederland gaat ongestoord en veilig op weg.

WELKOM VOOR NIEUWE NEDERLANDERS
Op dinsdag 25 augustus en donderdag 27 au-
gustus 2020 zijn in Waterland vijf inwoners tot 
Nederlander genaturaliseerd. Gefeliciteerd en 
hartelijk welkom in Nederland. 
De inwoners zijn beëdigd door burgemeester 
Heldoorn. De naturalisatieceremonie is het laat-
ste onderdeel in het verkrijgen van de Neder-
landse nationaliteit. Tijdens de beëdiging legden 
zij een verklaring van verbondenheid af, waar-
mee zij beloven om de rechten en plichten, die 
bij het Nederlanderschap horen, te respecteren. 

Het gezin Mirza.

DOE MEE MET DE CLEANUP DAY
Op  zaterdag 19 september 2020 stelt de ge-
meente Waterland gratis opruimmaterialen 
beschikbaar aan opruiminitiatieven die door 
verenigingen, ondernemers en inwoners tijdens 
de World Cleanup Day worden georganiseerd. 
Iedereen die in groepsverband de handen uit de 
mouwen wil steken om hun buurt of omgeving 
te ontdoen van zwerfafval, kan hiervoor gereed-
schap lenen bij de gemeente. Het collectieve op-
ruiminitiatief zou aanvankelijk op 21 maart van 
dit jaar plaatsvinden tijdens de Landelijke Op-
schoondag maar werd vanwege de uitbraak van 
de coronacrisis in Nederland uitgesteld. 

Coronamaatregelen
Naast de algemene regels van het RIVM om niet 
naar buiten te gaan met ziekteverschijnselen en 
1,5 meter afstand te houden, hanteert de World 
Cleanup Day enkele extra voorzorgsmaatrege-
len. Bij het opruimen van zwerfafval moeten 
deelnemers rubber of latex handschoenen dra-
gen. De door de gemeente beschikbaar gestelde 
grijpers mogen niet door meerdere mensen wor-
den gebruikt of onderling uitgewisseld. Verza-
meld zwerfafval moet direct worden weggegooid 
in een afvalbak. Wanneer een deelnemer zwerf-
afval “niet vertrouwt”, raadt de organisatie aan 
het te laten liggen. Deelnemers wordt gevraagd 
alleen of in kleine groepjes te werken, bij voor-
keur in gezinsverband.

Contact
De organisatie doet een oproep om zoveel 
mogelijk initiatieven vooraf aan te melden via  
www.supportervanschoon.nl/kaart/
actie-aanmaken.
Groepen van drie personen of meer kunnen ma-
terialen lenen bij Roelof Lenis van de gemeente 
Waterland via telefoonnummer 0299-658585. 
De materialen bestaan uit onder andere afval-
grijpers en vuilniszakken.

DE GEMEENTE WATERLAND ZOEKT 
EEN WERKVOORBEREIDER / 
BEHEERDER OPENBARE RUIMTE
(voor 36 uur per week)

De uitdaging
Een goede werkvoorbereiding is het halve werk. 
Je vindt het fantastisch als door jouw professio-
nele inbreng een project met succes wordt uit-
gevoerd. Je zorgt voor actuele beheergegevens 
over de buitenruimte en presenteert deze visu-
eel waar gewenst. Samenwerken met collega’s 

en projectleiders die door jouw informatie en 
goede voorbereiding de volgende stap kunnen 
zetten is jouw ding. En als het project uitgevoerd 
wordt, houd jij of een van jouw collega’s toezicht 
op de uitvoering. Hoe beter jouw voorbereiding 
hoe minder klachten en fouten bij de uitvoering. 
Daar ga jij voor! Kijk voor de volledige vacature-
tekst op: www.waterland.nl/vacatures.

ZATERDAG 5 SEPTEMBER WEER 
TUINAFVAL WEGBRENGEN IN 
ZUIDERWOUDE
Er is een eenvoudige manier om uw grof tuinaf-
val (snoeiafval uit de tuin (gras/ kruiden, takken, 
stammetjes e.d. maar geen stenen en hout) weg 
te brengen. Zaterdag 5 september is de eerstvol-
gende mogelijkheid om uw grof tuinafval weer 
gratis aan te bieden in Zuiderwoude.
Iedere eerste zaterdag van de maand op (5 sep-
tember, 3 oktober etc.) van 10.00 uur tot 12.00 
uur kunnen bewoners van Waterland hun tuinaf-
val wegbrengen naar: 
Lodder B.V., 
Gouw 14, 
11153 PK Zuiderwoude.

Deze extra mogelijkheid voor bewoners van Wa-
terland om hun grove tuinafval weg te brengen, is 
een proef en wordt na de zomer geëvalueerd. Als 
de proef slaagt, kunnen de openingstijden mo-
gelijk ook worden verruimd. De gemeente heeft 
deze extra service voor de bewoners samen met 
de Firma Lodder georganiseerd omdat de mili-
eustraat Purmerend voor sommige bewoners ver 
weg is en deze was bovendien in de coronatijd 
vaak erg druk. De gemeente wil met deze extra 
mogelijkheid bewoners ook stimuleren om hun 
afval meer gescheiden aan te leveren.

CONTROLE HONDENBELASTING
In de week van 21 september 2020 vindt er een 
controle hondenbelasting plaats door medewer-
kers van een extern bureau. Zij kunnen zich le-
gitimeren met een door de gemeente verstrekt 
legitimatiebewijs. Deze controle hondenbelas-
ting wordt gedaan om alle honden in Waterland 
te registreren en om er zo voor te zorgen dat hun 
baasjes hondenbelasting betalen. U kunt vóór 
de controle uw hond alvast laten registreren, als 
dat nog niet is gebeurd. Bel voor het aangiftefor-
mulier of voor meer informatie het team Belas-
ting en Boekhouding (0299) 658 566, of down-
load het formulier www.waterland.nl.  

Vorige week woensdag werd de profielschets 
voor de nieuwe burgemeester van Waterland 
overhandigd aan de commissaris van de Ko-
ning, Arthur van Dijk. Dit gebeurde in een bij-
zondere openbare raadsvergadering van de 
gemeenteraad. De procedure heeft door de 
coronamaatregelen flink wat vertraging op-
gelopen, oorspronkelijk was het de bedoeling 
dat de profielschets op 19 maart zou worden 
overhandigd. De verwachting is nu dat de 
nieuwe burgemeester in maart 2021  wordt 
geïnstalleerd.

Wat vooraf ging
In januari heeft de gemeenteraad al een ver-
trouwenscommissie benoemd, die aan de slag 
ging met de profielschets. De vertrouwens-
commissie heeft aan de bewoners gevraagd 
aan welke competenties de nieuwe burge-
meester moet voldoen. Door middel van een 
(online) enquête konden zij hun wensen ken-
baar maken. 227 mensen hebben van deze 
mogelijkheid gebruikgemaakt. Daarnaast is  

er een gesprek gevoerd met vertegenwoordi-
gers van een aantal kernraden en met de kan-
didaat kinderburgemeesters. Uit deze consul-
taties kwam naar voren dat Waterlanders een 
vooruitstrevende burgemeester (man/vrouw) 
willen die draagvlak zoekt en organiseert en 
vooral veel naar buiten gaat om bewoners en 
kinderen te ontmoeten.
Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl 
homepage, button nieuwe burgemeester

PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER  
OVERHANDIGD AAN COMMISSARIS VAN DE KONING

Yvonne Gras overhandigd de profielschets na-
mens de gemeenteraad aan de commissaris van de  
Koning

BESTUUR


