
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
• De Erven 2, omgevingsvergunning, herstellen van  
 de fundering en het aanleggen van een kelder  
 onder de woning

Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 53 C,  omgevingsver- 
 gunning, kappen van een boom (beuk) op het  
 voorerf
• Meerkoetstraat 26,  omgevingsvergunning, reali- 
 seren van een aanbouw en plaatsen van een dak- 
 kapel

Marken
• Rozewerf 1, omgevingsvergunning, vervangen en  
 veranderen van een bestaand duivenhok/berging  
 door een berging

Monnickendam
• Houtrib 21, omgevingsvergunning,  uitbreiden van  
 de berging op de begane grond en het vergroten  
 van de zolderverdieping van de woning 

Verleend:
Broek in Waterland
• Overlekergouw 2, omgevingsvergunning, ver- 
 nieuwen en uitbreiden van de ligboxenstal

Ilpendam
• Oudelandsdijkje nabij Molenpad 7, omgevings- 
 vergunning, realiseren van een poldergemaal

Voornemen uitschrijven uit BRP
• Vlad Ionuţ Balaş, geboren op 22 april 1992
• Gheorghe Aungurenci, geboren op 14 september  
 1963

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)

28-09  Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
01-10  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 coro- 
namaatregelen. Maar u kunt live de uitzending 
volgen of later terugkijken via onze website en via 
Omroep PIM. Als u wilt inspreken kunt u zich aan-
melden bij: griffier@waterland.nl. 

JOUW STEM TELT! WELK GEDICHT 
KIES JIJ VOOR HET NIEUWE GEMAAL 
DE POEL?
In april 2022 neemt HHNK vlakbij het huidige 
gemaal De Poel een nieuwe modern gemaal in 
gebruik, om al het water ook in de toekomst te 
verwerken. Het gebouw van het oude gemaal 
krijgt een nieuwe bestemming. 

Gedicht
Op het nieuwe gemaal mag een gedicht niet 
ontbreken. Het gedicht komt op de stalen plaat 
langs de trap. Aan de leden van de Dichterskring 
Waterland hebben we gevraagd om een gedicht 
voor het nieuwe gemaal te schrijven. Er zijn 9 
mooie gedichten ontvangen.

De jury bestaande uit: Wethouder gemeente 
Waterland Astrid van den Weijenberg, archi-
tect Miel Karthaus en Hoogheemraad Siem Jan 
Schenk heeft uit de inzendingen een top drie 
geselecteerd: 
• Horizon
• Visitekaartje
• Hij en Zij

Op deze top drie kun je van 14 september tot en 
met 25 september 2020 17.00 uur stemmen via 
www.hhnk.nl/nieuwbouw-gemaal-de-poel. Het 
gedicht met de meeste stemmen komt op het 
nieuwe gemaal. Breng nu je stem uit!

SUBSIDIE VOOR INWONERS VAN 
WATERLAND DIE HUN TUIN EN DAK 
VERGROENEN
Inwoners uit de gemeente Waterland en 
Edam-Volendam die hun tuin en dak willen ver-
groenen, kunnen vanaf heden subsidie krijgen 
van de Stichting Duurzaam Waterland. De Stich-
ting wil inwoners op deze manier stimuleren hun 
directe leefomgeving te verduurzamen.
Inwoners kunnen drie verschillende subsidies 

aanvragen: voor het vervangen van tegels, grind 
of vlonders door groen, voor het aanleggen van 
een groen dak en het plaatsen van een regen-
ton. Het aanvragen van alle subsidies mag ook.

Minder warm, minder wateroverlast én een 
lagere waterrekening
Het vergroenen van je tuin en dak heeft nog 
meer voordelen: in de zomer is het er minder 
warm, de CO2 en fijnstof in je omgeving ver-
minderen en de wateroverlast tijdens heftige 
regenbuien neemt af. Een regenton zorgt er  
bovendien voor dat je honderden liters water 
per jaar en dus geld bespaart.

Voorwaarden
In totaal mag één huishouden voor maximaal 
€450,- subsidie aanvragen. De stichting geeft 
deze subsidie met de winst die de windmolens 
in de regio opleveren. Op deze manier wil ze wat 
terugdoen voor alle inwoners en tegelijkertijd 
de regio verduurzamen. Meer informatie over 
alle voorwaarden en inspiratie om een duur- 
zame en gifvrije tuin aan te leggen, vind je op 
sdwaterland.nl/subsidies/particulieren/.

DE GEMEENTE WATERLAND ZOEKT 
EEN MEDEWERKER PUBLIEKSZAKEN 
(voor 20-28 uur per week)
Jij bent het eerste aanspreekpunt bij de ge-
meente en gaat het gesprek aan met interne en 
externe klanten. Je zal voornamelijk achter de 
balie klanten helpen. Maar dit kan ook via de te-
lefoon of online zijn. Aan de balie help je klanten 
voor allerlei aanvragen, zoals reisdocumenten, 
uittreksels, uitkeringen en rijbewijzen. Aan de 
telefoon beantwoord je, met behulp van infor-
matiebronnen, zelfstandig zoveel mogelijk vra-
gen.  Je schakelt dus veel tussen verschillende 
werkzaamheden. 
Je hebt HBO werk- en denkniveau. Kijk voor 
de volledige vacaturetekst op onze website:  
www.waterland.nl/vacatures.

BELANGSTELLING VAN VNG VOOR 
WATERLANDS INITIATIEF OVER 
WINDMOLENS
Het magazine van de Vereniging van Nederland-
se gemeenten (VNG) was geïnteresseerd in het 
Waterlandse initiatief om alleen windmolens te 
(laten) bouwen als die worden gebouwd door 
een coöperatie van inwoners. Het college heeft 
dit voornemen om de betrokkenheid van inwo-
ners bij de energietransitie te verbeteren. Uiter-
aard moet een initiatief voor de bouw van wind-
molens ook nog aan andere criteria voldoen.
De redactie van het VNG magazine vond het een 

mooi en actueel onderwerp en vroeg de verant-
woordelijke wethouder Astrid van de Weijen-
berg om daar meer over te vertellen.
Astrid van de Weijenberg zegt in het artikel: “Wil 
je draagvlak vergroten voor windenergie, dan 
is lokaal eigendom een voorwaarde. Bij uitbrei-
ding van windenergie langs de dijk naar Marken 
gaat Waterland daarom voor honderd procent 
lokaal eigendom.” 
Overigens wordt in het Klimaatakkoord er al 
vanuit gegaan dat vijftig procent van de wind- 
of zonneparken eigendom wordt van de loka-
le bevolking. Dit is nodig omdat de groei van 
windenergie die nodig is om te voldoen aan het 
Klimaatakkoord, nu al stuit op de grenzen van 
lokaal draagvlak.
Wethouder Van de Weijenberg begrijpt ook de 
zorgen die er zijn over de inbreuk op het land-
schap door plaatsing van windmolens: “Het is 
het voortdurend zoeken naar een balans tussen 
behoud van natuurwaarden en een duurzame 
toekomst voor de generaties na ons. Het is dus 
zoeken naar een opstelling van windmolens die 
zo goed mogelijk past in het landschap. Deson-
danks verandert het landschap. De grote vraag 
is, wat krijgt de samenleving hiervoor terug? 
Hoe verdelen we naast de lasten ook de lusten. 
Lokaal eigendom is daarin doorslaggevend.”
Voor wie geïnteresseerd is in het hele artikel kijk 
op www.waterland.nl.

WELKOM VOOR NIEUWE 
NEDERLANDER
Op dinsdag 8 september en donderdag 10 
september 2020 zijn in het gemeentehuis van 
Waterland inwoners tot Nederlander genatu-
raliseerd. Gefeliciteerd en hartelijk welkom in 
Nederland.

De Waterlandse inwoners zijn beëdigd door bur-
gemeester Heldoorn. 
De naturalisatieceremonie is het laatste onder-
deel in het verkrijgen van de Nederlandse natio- 
naliteit. Tijdens de beëdiging legt de inwoner 
een verklaring van verbondenheid af, waarmee 
hij beloofd om de rechten en plichten, die bij het 
Nederlanderschap horen, te respecteren. 

Elk jaar wordt in september de landelijke kin-
derburgemeestersdag georganiseerd door 
een gemeente in Nederland. In 2020 is alles 
anders. Kinderburgemeester Bibi had heel 
graag meegedaan natuurlijk, vooral omdat er 
al zoveel bijeenkomsten en evenementen niet 
door kunnen gaan voor haar.
De dag zelf, waarbij de ongeveer 40 kinder-
burgemeesters bij elkaar komen, kan om 
begrijpelijke redenen helaas niet doorgaan. 
De organisatie van de Landelijke kinderbur-
gemeestersdag heeft daarom als alternatief 
bedacht om een filmpje te maken, waar 22 kin-
derburgemeesters aan meedoen.
Afgelopen week zijn de opnames al gemaakt 
en is Bibi geïnterviewd over haar werk als kin-
derburgemeester. Ze vertelde dat ze de eerste 
kinderburgemeester van Waterland is en over 
hoe ze verkozen is tot kinderburgemeester. 
Verder ging het over wat ze wel heeft gedaan 
in coronatijd, (onder andere columns schrijven 
in Ons Streekblad) en wat ze nog graag wil be-
reiken.
Het filmpje met de kinderburgemeesters komt 

half september uit. Zodra het filmpje beschik-
baar is, is het te zien op onze website.

KINDERBURGEMEESTER BIBI GEÏNTERVIEWD VOOR 
LANDELIJKE KINDERBURGEMEESTERSDAG

BESTUUR
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