
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
• Dorpsstraat 15, omgevingsvergunning, het plaat- 
 sen van zonnepanelen
• Overlekergouw 2, omgevingsvergunning, het  
 vernieuwen en uitbreiden van de ligboxenstal
Katwoude
• Wagenweg 1, omgevingsvergunning, realiseren  
 van een tijdelijke overkapping
Marken
• Botterstraat 1, omgevingsvergunning, plaatsen  
 van een erfafscheiding en vlaggenmast

Monnickendam
• De Haven 16, omgevingsvergunning, plaatsen van  
 een reclamebord
• Galgeriet 14, omgevingsvergunning, slopen van  
 het pand
• Galgeriet 8, 10, 12, 14, 18, 20 en Hemmeland 1,  
 omgevingsvergunning, slopen van de panden 
• Niesenoortsburgwal 42, omgevingsvergunning,  
 plaatsen van een overkapping
Purmer
• Oosterweg M 21A, omgevingsvergunning, realise- 
 ren van een beschoeiing
Uitdam
• Zeedijk 2, omgevingsvergunning, het wijzigen van  
 het plan voor het oprichten van een groepsaccom- 
 modatie
Zuiderwoude
• Dorpsstraat 60, omgevingsvergunning, voor het  
 slopen van de bestaande bebouwing, het realise- 
 ren van 3 woningen en het kappen van bomen

Verleend:
Ilpendam
• Havenpad 1, omgevingsvergunning, realiseren  
 van een garage/berging
• Monnickendammerrijweg 53 C, omgevingsver- 
 gunning, realiseren van een aanbouw aan de  
 achterzijde van de woning
Monnickendam
• Elger 7, omgevingsvergunning, plaatsen van een  
 dakkapel aan de voorzijde
• Leeuwetand 71, omgevingsvergunning, aan de  
 zijgevel uitbreiden van woonhuis
• Monnickenmeer 3 A,  omgevingsvergunning  
 realiseren van een overkapping aan een bestaan- 
 de agrarische bebouwing
• Toewijzen gehandicaptenparkeerplaats voor de  
 bewoner(s) van Oude Zijds Burgwal 4, aan de  
 voorzijde van de woning
• Toewijzen gehandicaptenparkeerplaats voor de  
 bewoner(s) van Oude Zijds Burgwal 4 aan de  
 voorzijde van de woning

Weigering
Broek in waterland
• Parallelweg 3, omgevingsvergunning, voor het  
 vergroten van de opslag op de begane grond, het  
 vergroten van het pand door het realiseren van  
 een tweede kap aan de achterzijde van het pand  
 waarin een woning en drie kamers ten behoeve  
 van kleinschalig toeristisch overnachten wordt  
 gerealiseerd

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage
• Bekendmaking, Aanwijzingsbesluit trouwlocaties  
 gemeente Waterland, Grote Kerk
• Bekendmaking, Aanwijzingsbesluit trouwlocaties  
 gemeente Waterland, Marken Express
• Kennisgeving, inzage ontwerp omgevingsvergun- 
 ning, Keerngouw naast 5 Broek in Waterland
• Kennisgeving, ontwerp omgevingsvergunning  
 uitgebreide procedure, Keerngouw naast 5 Broek  
 in Waterland

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

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. 

DOE MEE MET DE CLEANUP DAY
Op  zaterdag 19 september 2020 stelt de  
gemeente Waterland gratis opruimmaterialen 
beschikbaar aan opruiminitiatieven die door ver-
enigingen, ondernemers 
en inwoners tijdens de 
World Cleanup Day wor-
den georganiseerd. 

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 materialen lenen bij Roelof Lenis 
van de gemeente Waterland via telefoonnummer 
0299-658585. De materialen bestaan uit onder 
andere afvalgrijpers en vuilniszakken.

WELKOM VOOR NIEUWE NEDERLANDER
Op dinsdag 25 augustus en op donderdag  
3 september 2020 zijn in het gemeentehuis van 
Waterland in totaal 2 inwoners tot Nederlander 
genaturaliseerd. Gefeliciteerd en hartelijk wel-
kom in Nederland.
De Waterlandse inwoners zijn beëdigd door bur-
gemeester Heldoorn. De naturalisatieceremonie 
is het laatste onderdeel in het verkrijgen van de  
Nederlandse nationaliteit. Tijdens de beëdiging 
legde hij een verklaring van verbondenheid af, 
waarmee hij beloofd om de rechten en plichten, 
die bij het Nederlanderschap horen, te respecte-
ren. 

FILMOPNAMEN MAANDAG 
14 SEPTEMBER OP DE MIDDENDAM
Op maandag 14 september a.s. worden er film-
opnamen gemaakt op de locatie Middendam in 

Monnickendam  (gedeelte vanaf de Speeltoren 
tot aan de Gooische Kaai).
De opnames zijn ingepland tussen 14.00 – 19.00 
uur. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. 

WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDSE 
AFVALCONTAINERS HISTORISCHE 
KERN MARKEN GESTART
Deze week zijn op Marken de werkzaamheden 
voor de aanleg van ondergrondse afvalcontai-
ners gestart. De ondergrondse afvalcontainers 
voor restafval en PMD (Plasticverpakkingen, 
Metaalverpakkingen en Drankkartons) komen in 
plaats van het ophalen van zakken restafval en 
PMD in de kern Marken.  De werkzaamheden du-
ren enkele weken maar daarna kunnen inwoners 
van Marken 24 uur per dag hun gescheiden af-
val wegbrengen. De restafvalcontainers worden 
geopend met de reeds ter beschikking gestelde 
afvalpas. De containers voor PMD zijn zonder 
pasje te openen. U wordt hier nog verder over 
geïnformeerd. De inzameling van de mini afval-
containers gaat gewoon door.
De werkzaamheden betreffen de  volgende loca-
ties: 
• Dorpshuis Marken, 
• Kruisbaakweg voor parkeerterrein, 
• Locatie Minneweg wordt van een boven- 
 grondse locatie ondergronds gemaakt
• De locatie Walandweg hoek Zereiderpad (Kerk- 
 buurt) wordt nog niet aangelegd. Zodra over  
 deze locatie meer bekend is informeren we u.

GEEN MONUMENTENDAG IN 
GEMEENTE WATERLAND
Er wordt dit weekend geen open monumenten-
dag georganiseerd door de Gemeente Waterland. 
In verband met de coronamaatregelen was het 
niet mogelijk om een aantrekkelijk programma 
samen te stellen. De gemeente hoopt volgend 
jaar weer mee te kunnen doen.

DE UITSLAG VAN DE FOTOWEDSTRIJD 
KOMT ERAAN
In de zomervakantie heeft de gemeente een  
fotowedstrijd uitgeschreven met als thema: 
“Jouw vakantiegevoel in Waterland!” Elke week 
werden wij verrast met opvallend mooie en  
leuke inzendingen. Uiteindelijk hebben we bij-
na 60 foto’s gekregen. Alle inzenders hartelijk  
bedankt.
We hebben beloofd dat een deskundige jury 
de foto gaat uitkiezen die het beste het thema:  
“Jouw vakantiegevoel in Waterland” in beeld 
brengt. De winnaar van de fotowedstrijd krijgt 
een leuk zomerpakket! We hebben de inzenders 
helaas wat lang in spanning laten zitten, maar 
daar komt snel verandering in.
De jury bestaat uit kinderburgemeester Bibi 

Meister en burgemeester Sicko Heldoorn. Zij 
gaan zich binnenkort buigen over alle foto’s en 
kiezen er dan de meest aansprekende uit.
De maker van de winnende foto krijgt dan zo snel 
mogelijk zijn zomerpakket overhandigd.
De gemeente is blij met alle ingezonden foto’s  en 
gaat ze ook zeker gebruiken in haar publicaties 
en berichten.

Hierbij één van de  inzendingen van Sabine Geug-
jes uit Broek in Waterland, die op een wel heel 
verrassende manier haar vakantiegevoel in Wa-
terland verbeeldt.

Bewoners van Waterland die nog steeds re-
genwater afvoeren op het vuilwaterriool wor-
den dringend verzocht er zelf voor te zorgen,  
dat dit zo spoedig mogelijk wordt afgekop-
peld. Het is zelfs verboden om hemelwater en 
grondwater te lozen op de vuilwaterriolering 
zonder ontheffing. Bewoners moeten er zelf 
voor zorgen dat het regenwater en grondwa-
ter (waar ze vanaf willen) geloosd worden in 
de bodem, sloot of hemelwaterriool. De kos-
ten voor afkoppeling van het riool (die door de 
bewoners betaald moeten worden) verschillen 
per situatie. 

Overbelast riool
In de gemeente Waterland wordt het vuilwa-
terriool steeds vaker overbelast als er veel 
regen valt. Dat komt omdat bewoners ver-
keerde aansluitingen hebben gemaakt en dat 
heeft vervelende gevolgen, zoals overlopende 
rioleringen binnenshuis.  Deze overlast heeft 
twee  belangrijke oorzaken. Ten eerste is het 
vuilwaterriool niet bedoeld en niet ontworpen 
voor de afvoer van regenwater en grondwater. 
Dit heeft als gevolg dat het vele regenwater er 
niet in past. Ten tweede wordt het probleem 
met door bewoners aangelegde foutaanslui-
tingen steeds erger door het veranderende 
klimaat waarbij steeds vaker in korte tijd veel 
regen valt wat niet in het riool past. Behalve 
riooloverstromingen hebben deze verkeerde 
aansluitingen tot gevolg dat  nieuwe woningen 
niet meer kunnen worden aangesloten op het 

riool omdat de capaciteit van het riool dat niet 
meer toelaat. Het afwateren van regenwater 
op het vuilwaterriool is daarom verboden in de 
gemeente Waterland, maar komt helaas nog 
steeds vaak voor. Afwateren op hemelwater- 
riool is uiteraard wel toegestaan.

Duurzame oplossing voor het milieu
Regenwater en grondwater zijn zo schoon 
dat het niet als afvalwater naar de rioolwater-
zuivering hoeft. Het kost elektriciteit om het 
water te verpompen, de ruimte in het riool is 
niet groot genoeg en de pompen gaan eerder 
stuk. Bij de waterzuivering is het extra moeilijk 
om het water te zuiveren als er te veel schoon  
regenwater bij zit. Er kan dan vuil in het ge-
zuiverde water achterblijven en in de sloten  
komen. Het is daarom niet goed om schoon- 
water te lozen op het vuilwaterriool. Koppel zelf  
regenwater en grondwater af van het vuil- 
waterriool. 

Contact opnemen
Neem contact op met de gemeente als u de  
hemelwaterafvoer wilt loskoppelen en het niet 
kwijt kunt in een sloot of een bodem. De ge-
meente kan dan samen met u (en eventueel 
met uw buren) kijken of er een hemelwater- 
riool in de buurt ligt waarop u aangesloten kan 
worden. Email: gemeente@waterland.nl of 
bel 0299- 658 585. Voor meer informatie over  
bijvoorbeeld de verordening over het riool; 
kijk op www.waterland.nl.

RIOOL WATERLAND OVERBELAST BIJ EXTREME REGENVAL
Geen regenwater lozen op vuilwaterriool
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