
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
• Galggouw 26, omgevingsvergunning, vernieuwen  
 en veranderen van een bestaande brug
• Oosteinde 28, omgevingsvergunning, realiseren  
 van een inrit en parkeren van de auto op eigen erf
• Roomeinde 23, omgevingsvergunning, verwijde- 
 ren van een schoorsteen
Ilpendam
• Dorpsstraat 46, omgevingsvergunning, maken van  

 een dakconstructie op het platdak van de woning- 
 uitbreiding
• Monnickendammerrijweg 18 A, omgevingsvergun- 
 ning, verbouwen van de woning
• Kievitstraat 19 E t/m H, omgevingsvergunning,  
 wijzigen van de situering van een viertal bergingen
• De Noord 7 A, omgevingsvergunning, wijzigen van  
 de west- en de zuidgevel van de loods
Katwoude 
• Lagedijk 3, omgevingsvergunning, bestemmen van  
 een schuur tot woonhuis
• Hoogedijk 8 - omgevingsvergunning - realiseren  
 van een kaasmakerij en experience
Marken
• Buurt IV 12, omgevingsvergunning, plaatsen van  
 een airco-unit op de dakkapel en plaatsen luiken
Monnickendam
• Galgeriet 16, omgevingsvergunning, slopen van  
 het pand
• Lameroen 38, omgevingsvergunning, plaatsen van  
 een dakkapel aan de voorzijde woning

• Overleek 29, omgevingsvergunning, realiseren van  
 een beschoeiing
Watergang
• Broekermeerdijk 34 A, omgevingsvergunning,  ver- 
vangen en vergroten van een woonwagen/chalet

Verleend:
Ilpendam
• Dorpsstraat 46, omgevingsvergunning, maken  
 van een dakconstructie op het platdak van de  
 woninguitbreiding
Katwoude
• Wagenweg 1, omgevingsvergunning, realiseren  
 van een tijdelijke overkapping
• Lagedijk 13, omgevingsvergunning, bouwen van  
 een schuur bij het woonhuis
Marken
• Botterstraat 1, omgevingsvergunning, plaatsen  
 van een erfafscheiding en vlaggenmast
• Buurt IV 12, omgevingsvergunning,  plaatsen van  
 een airco-unit op de dakkapel en plaatsen luiken

Monnickendam
• Kerkstraat 45, omgevingsvergunning, restaureren  
 van het woonhuis
• Middendam 10, omgevingsvergunning, (brandvei- 
 lig) in gebruik hebben van het pand
• Niesenoortsburgwal 42, omgevingsvergunning,  
 plaatsen van een overkapping
Purmer
• Oosterweg M 21A, omgevingsvergunning, realise- 
 ren van een beschoeiing
Zuiderwoude
• Dorpsstraat 24, omgevingsvergunning, slopen  
 van de bestaande woning en het bouwen van een  
 nieuwe woning 

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage
• Kennisgeving, Wabo, reguliere procedure, aan- 
 vraag ontvangen
• Kennisgeving, Mededeling noodverordening

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. 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER WAS HET 
WORLD CLEANUP DAY 

Afgelopen zaterdag zijn er twee grote initiatie-
ven geweest om ook in Waterland aan de World 
Cleanup Day mee te doen. Visvereniging HSV 
Vislust ging (natuurlijk) het water op om daar het 
zwerfafval te verwijderen en er werden zelfs de 
nodige fietswrakken opgevist. Vanuit De Bolder 
verzamelden zich ongeveer twintig vrijwilligers 
die het zwerfafval te lijf gingen. Gewapend met 
afvalgrijpers en afvalzakringen ontdeden zij  win-
kelcentrum’t Spil, scholeneiland, Swaensborch en 
het Hemmeland van het nodige zwerfafval. Op het 
water van de Pierebaan werd met behulp van een 
supboard het zwerfafval weggehaald.
De gemeente zorgde voor het materiaal en haalde 
maandagochtend ook het verzamelde afval weer 
op. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt en hopelijk 
volgend jaar weer; wie weet zijn er dan nog meer 
initiatieven en vrijwilligers.

VERKEERSMAATREGELEN M.B.T. 
BOUWWERKZAAMHEDEN 
DORPSSTRAAT 35 TE ILPENDAM
In de week van 28 september wordt er gestart 
met de bouwwerkzaamheden ter hoogte van  
Dorpsstraat 35 te Ilpendam. De firma Mercuur 
Bouw zal de bouwwerkzaamheden uitvoeren.
Voor de bereikbaarheid van de locatie zal ter hoog-
te van Dorpsstraat 33 t/m 36 overdag (7:00-17:00 
uur) van 28 september 2020 t/m 1 februari 2021 
een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld. Op 
deze wijze kan met name het materieel op- en af 
de locatie komen. Het meeste materiaal zal via 
het water worden vervoerd en op de Westerweg 
worden overgeslagen op vrachtwagens. Wij willen 
u verzoeken met het parkeren van uw voertuig re-
kening te houden met dit tijdelijk parkeerverbod. 
Voertuigen die op werkdagen op dit weggedeelte 
staan kunnen worden weggesleept op kosten van 
de eigenaar.

WEEKENDAFSLUITING N247 OKTOBER 
Sinds begin 2020 is er uit opdracht van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK) gestart met de bouw van het nieuwe ge-
maal in de Nieuwendam, iets ten noorden van de 
afslag Monnickendam-Noord. Om de werkzaam-
heden vlot en veilig uit te voeren wordt de N247 
in oktober twee weekenden afgesloten voor al het 
doorgaande verkeer. 
Op vrijdagavond  wordt de N247 ten noorden van 
Monnickendam tussen kruising Nieuwendam en 
kruising Lagedijk/Hoogedijk (Katwoude) voor al 
het verkeer afgesloten. De kruispunten zijn voor 
lokaal verkeer nog wel beschikbaar. Op maandag-
ochtend is de N247 in beide richtingen weer open.  
Weekend 1: N247 afsluiting weg 
Vrijdagavond 9 oktober 19.00 uur
N247 openstelling weg
Maandagochtend 12 oktober 05.00 uur
Weekend 2: N247 afsluiting weg
Vrijdagavond 23 oktober 19.00 uur
N247 openstelling weg 
Maandagochtend 26 oktober 05.00 uur

Omleidingsroute autoverkeer
Verkeer komend uit Amsterdam richting Edam/
Volendam/Hoorn zal worden omgeleid via de 
N235 (Ilpendam-Purmerend), de A7 (oprit 4,  
Purmerend-Zuid naar afrit 6, Purmerend-Noord) 
en de N244 naar de N247 ter hoogte van Edam/
Volendam. Komend uit de richting Katwoude/
Edam/Volendam is de omleiding in omgekeerde 
richting. De omleidingsroute wordt met de beken-
de gele verwijzingsborden aangegeven. 
Veerpont voor voetgangers en (brom)fietsers
Omdat de Nieuwendam helemaal is afgesloten 
en een omleiding voor voetgangers en (brom)fiet-
sers te lang zou worden, is besloten om tijdens de 
weekenden van de afsluiting een veerpont te laten 
varen. Deze vaart tussen de Buitendijk en Kloos-
terdijk. De pont start vrijdagmiddag om 16.00 uur 
en vaart tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag 
vaart de pont tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Van-
wege de werkzaamheden op het fietspad vaart de 
pont op maandagochtend op beide data ook tus-
sen 06.00 en 09.00 uur.  De veerdienst is gratis. 
Nood- en hulpdiensten en EBS-lijndiensten 
In overleg met de Veiligheidsregio en EBS is be-
sloten dat zij tijdens deze weekenden door het 
werkterrein worden geleid. De normale lijndienst 
rijdt dan tijdelijk als zondagdienst. De bushalte 
“Katwoude” is beschikbaar, maar helaas is lopen 
in de richting Monnickendam-Noord niet moge-
lijk. Vanaf de bushalte kunt u met de pont naar  
Monnickendam (en vice versa).

AANTAL POSITIEF GETESTE MENSEN 
NEEMT TOE IN VEILIGHEIDSREGIO 
ZAANSTREEK-WATERLAND(VRZW)
De GGD constateert dat, net als op veel andere 
plekken in Nederland het aantal positief geteste 
mensen in de VRZW toeneemt. De situatie in onze 
regio is zorgelijk te noemen. In de gehele regio 
VRZW waren in de week van 11/9 tot 17/9 1622 
mensen positief getest. De week ervoor was dat 
nog 1428. In de gemeente Waterland werden in de 
week van 11/9 tot 17/9 74 bewoners positief ge-
test, de week ervoor was dat nog 65.
Bij deze besmette personen in de veiligheidsregio 
wordt zo goed mogelijk nagevraagd waar de per-
soon is geweest en met wie hij in contact is ge-
weest. Hieruit blijkt dat in de week van 8 tot 15 
september meer dan 50% van de besmettingen 
plaatsvond in de thuissituatie. Een belangrijke 
oproep daarom over deze thuissituatie omdat 
daar de meeste besmettingen plaatsvinden: blijf 
thuis als je milde klachten hebt, was je handen en 
houd je echt aan die 1,5 meter afstand. De overige  
besmettingsbronnen zijn zeer divers. 
De leeftijdsverdeling over de periode van 8 tot 15 
september in % van het totaal aantal gemelde be-
smettingen in ZaWa:
0-19 11,9% 40-49 23,2%
20-29* 23,8% 50-59 14,3%
30-39 16% 60+ 10,8%
*hierbinnen is de groep 25-29 oververtegenwoor-
digd met een percentage van 16,7% van het totaal 

aantal gemelde besmettingen. 
Ander coronanieuws
In de naastliggende veiligheidsregio’s Amster-
dam-Amstelland en Kennemerland zijn extra 
maatregelen genomen om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan. Het gaat om bijvoorbeeld het 
eerder sluiten van de horeca en het afsluiten in de 
nacht van sommige “buitengebieden”.
Per 16 september 2020 geldt een nieuwe noodver-
ordening voor de regio Zaanstreek-Waterland. Er is 
een wijziging aangebracht: gelet op de aanwijzin-
gen van de minister van 1 september 2020 wordt 
op het gebod tot het dragen van een niet-medisch 
mondkapje voor jongeren in het leerlingen-en 
doelgroepenvervoer niet gehandhaafd.
De testlocatie in Volendam is volgens plan geslo-
ten omdat deze locatie geopend was rond de tijd 
dat de Volendammer kermis zou zijn geweest.
De testlocatie in Purmerend is verhuisd naar de 
grotere locatie aan de Burg Kooimanweg 14 in  
Purmerend. Heeft u klachten en wilt u getest wor-
den plan dan een afspraak online via Rijksover-
heid/coronatest of bel 0800-1202.
Vanaf maandag 21 september kan zorg- en on-
derwijspersoneel met voorrang getest worden. Zij 
kunnen 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 
uur bellen met het 0800-8101 om een testafspraak 
te maken.  Deze regeling is tijdelijk. Zodra de labo-
ratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag 
is het niet meer nodig om groepen met prioriteit 
te testen.

Presentator, maar ook beroemd inwoner van 
Broek in Waterland, Frank Evenblij was één 
van de drie juryleden van de Waterlandse va-
kantiefotowedstrijd. De andere twee juryleden 
waren kinderburgemeester Bibi Meister en 
burgemeester Sicko Heldoorn. Na uitgebreid 
overleg door de vakkundige jury is de winnaar 
van de fotowedstrijd ‘vakantiegevoel in Wa-
terland’ bekend. De eerste prijs is gegaan naar 
Nico Oussoren met zijn prachtige foto “zwem-
mers bij het Paard van Marken”.

Fotowedstrijd
De coronacrisis zorgde ervoor dat vakantieplan-
nen werden gewijzigd en soms zelfs geannu-
leerd. Veel van onze inwoners waren daardoor 
genoodzaakt om hun zomervakantie thuis door 
te brengen. Maar langzamerhand ontdekten 
we dat dit eigenlijk helemaal niet zo vervelend 
was. Onze gemeente bleek namelijk meer dan 
ooit een geweldige vakantiebestemming. Er 
werd gewandeld, gevaren, gespeeld, gesport, 
gezwommen, gerelaxt, maar vooral genoten. 
Wij hebben onze inwoners gevraagd om deze 
fijne vakantiemomenten vast te leggen en met 
ons te delen en dit werd dan ook massaal ge-

daan. We hebben 75 inzendingen ontvangen, 
wat een enthousiasme maar vooral: wat een 
mooie plaatjes!
Deskundige jury
De juryleden vonden het niet makkelijk om de 
winnende foto te kiezen zegt Frank Evenblij: 
“De jury heeft tandenknarsend tot op hun tand-
vlees beraadslaagd over wie de eerste prijs 
moest krijgen.” 
Uiteindelijk is unaniem gekozen voor  
Nico Oussoren die de winnende foto heeft vast-
gelegd. De jury heeft voor deze foto gekozen 
omdat het echt zomers is; immers er zwemmen 
mensen in het water. Typisch Waterland met 
het Paard van Marken op de achtergrond. Kin-
derburgemeester Bibi was vooral geraakt door 
de prachtige Hollandse wolkenluchten op de 
foto. De prijs wordt binnenkort door de burge-
meester aan de prijswinnaar uitgereikt.
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