
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 9, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een berging

Ilpendam
• Fuutstraat 23, omgevingsvergunning, voor het  
 bouwen van een garage-berging
Monnickendam
• Noordervesting 4 WS, omgevingsvergunning,  
 voor het verbouwen en verhogen van een woon- 
 ark
• Kerkstraat 45, omgevingsvergunning, voor het  
 verplaatsen van een inrit
• Oude Zijds Burgwal 53, omgevingsvergunning,  
 voor het aanbrengen van een hoekraam in de  
 woning
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 60, omgevingsver- 
 gunning, voor het slopen van de bestaande be- 

 bouwing, het realiseren van 3 woningen en het  
 kappen van bomen
• Zuiderwouder Dorpsstraat 8, omgevingsver- 
 gunning, voor het plaatsen van zonnepanelen  
 op de woning

Verleend:
Broek in Waterland
• Leeteinde 5A, omgevingsvergunning, voor het  
 constructief wijzigen van de fundering en vloer
Marken
• IJsselmeerweg 74, omgevingsvergunning, plaat- 
 sen van zonnepanelen op het voordakvlak van de  
 woning

Monnickendam
• Galgeriet 14, omgevingsvergunning, voor het  
 slopen van het pand
• Galgeriet 8, 10, 12, 16, 18, 20 en Hemmeland 1,  
 omgevingsvergunning, voor het slopen van de  
 panden
• Willem van der Voetstraat 2, omgevingsvergun- 
 ning, voor het realiseren van een uitbouw aan de  
 achterzijde van de woning

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Gemeente Waterland - medede- 
 ling nieuwe noodverordening COVID-30 septem- 
 ber 2020

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)

12-10   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
22-10   Voorbereidende en raadsvergadering. Voor  
 meer informatie kijk op www.waterland/nl  
 bij agenda raadsvergadering.
Raadsvergaderingen zijn openbaar. Vanwege de 
richtlijnen ten behoeve van het bestrijden van het 
coronavirus is het echter niet mogelijk om raads-
vergaderingen fysiek bij te wonen. Uiteraard is de 
raadsvergadering wel te volgen via onze site en via 
Omroep PIM.

FASE 3 ONTWERPEN WONINGBOUW 
AAN HET GALGERIET 

Vier architecten hebben hun schetsontwerpen, 
voor de te bouwen appartementen in fase 3 
aan het Galgeriet, afgelopen vrijdag 2 oktober 
gepresenteerd aan de adviescommissie. Deze 
commissie bestaat uit een drietal inwoners en 
een aantal adviseurs uit het kwaliteitsteam van 
de gemeente. Uiteindelijk zal de beoordelings-
commissie op 9 oktober een definitief besluit 
nemen welke schetsontwerp uitgewerkt zal wor-
den als definitief ontwerp. 
Van de vier schetsontwerpen zijn filmpjes ge-
maakt welke te vinden zijn op onze website on-
der de button Galgeriet
Wilt u nog wat meegeven aan het beoordelings-
team? Dan kunt u dat doorgeven via galgeriet@
waterland.nl. Dit zal dan worden meegenomen 
bij de definitieve beslissing voor het ontwerp. 
In de laatste nieuwsbrief, nummer 18, vindt u 
informatie over fase 1, woningen die meer op 
de binnenstad georiënteerd zijn. Deze nieuws-
brief wordt alleen verspreidt in Monnicken-
dam, ligt in het gemeentehuis en staat op de 
website https://www.waterland.nl/project/ 
het-galgeriet-monnickendam. 

HERHALING BERICHT 
WEGAFSLUITING N247
Op vrijdagavond 9 oktober om 19.00 uur wordt 
de N247 ten noorden van Monnickendam tus-
sen kruising Nieuwendam en kruising Lagedijk/
Hoogedijk (Katwoude) voor al het verkeer afge-
sloten. De kruispunten zijn voor lokaal verkeer 
nog wel beschikbaar. Op maandagochtend 12 
oktober om 05.00 uur is de N247 in beide rich-
tingen weer open.  Het verkeer wordt omgeleid 
en voor voetgangers en (brom-)fietsers vaart er 

een gratis veerpont. De pont start vrijdagmiddag 
om 16.00 uur en vaart tot 22.00 uur. Op zater-
dag en zondag vaart de pont tussen 06.00 uur 
en 22.00 uur. Vanwege de werkzaamheden op 
het fietspad vaart de pont op maandagochtend 
op beide data ook tussen 06.00 en 09.00 uur.

OPROEP BURGEMEESTERS 
ZAANSTREEK-WATERLAND
De Rijksoverheid heeft nieuwe landelijke maat-
regelen aangekondigd om het aantal besmet-
tingen met het coronavirus terug te dringen. 
De nieuwe maatregelen zijn op dinsdag 29 sep-
tember 2020 om 18.00 uur ingegaan en gelden 
in ieder geval tot 21 oktober. Hiervoor geldt 
een nieuwe noodverordening in de regio Zaan-
streek-Waterland. 
Alle burgemeesters van de Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland roepen iedereen op om 
samen de schouders te zetten onder het bestrij-
den van het corona-virus. Alleen samen kunnen 
we de periode van aangescherpte maatregelen 
zo kort mogelijk houden.
“Ons gedrag bepaalt of het virus de ruimte krijgt 
om zich verder te verspreiden. De maatregelen 
die genomen zijn, zijn erop gericht om het aantal 
contactmomenten dat we hebben te verkleinen 
om zo de kans op verspreiding verder te verklei-
nen. Dat wil niet zeggen dat er niets meer mag. 
Onze kinderen kunnen naar school. We kunnen 
sporten. We kunnen uit eten en we kunnen re-
creëren. Maar of daarmee lukt om het virus te-
rug te dringen, is aan ons allen. Ons samen aan 
de basisregels te houden is essentieel voor het 
terugdringen van het virus, maar ook voor het 
voorkomen van nóg strengere maatregelen.
De impact van de genomen maatregelen is groot 
voor vele partijen in de regio. Van sportclubs 
tot cultuursector, van buurt- en zalencentra tot 
horeca; ze worden opnieuw geraakt door de 
maatregelen. Terwijl we tegelijkertijd ons best 
doen om de schade aan de economie te beper-
ken, want we zien ook dat velen van ons heel 
veel moeite doen om de maatregelen te kunnen 
volgen. Horeca, verenigingen, supermarkten 
en bouwmarkten doen vaak al enorm hun best 
door maatregelen te nemen waardoor bezoe-
kers 1,5 meter afstand kunnen houden. 
Maar we moeten een stap extra zetten. Want 
hoeveel maatregelen er ook worden genomen: 
het komt erop aan of we ook daadwerkelijk af-
stand houden. Daarom de oproep aan alle inwo-
ners om zich te houden aan de basisregels en de 

maatregelen die zijn afgekondigd (zie noodver-
ordening) . Laten we de ruimte die er nu nog is 
koesteren en tegelijkertijd de anderhalve meter 
beschermen. Samen kunnen we meer maatrege-

len voorkomen.”
Kijk voor meer informatie en de noodver-
ordening op: https://www.waterland.nl/ 
overzicht_corona 

Gemeente Waterland heeft als blijk van waar-
dering op maandag 5 oktober een gezonde en 
lekkere traktatie laten bezorgen op alle scho-
len in de gemeente Waterland. 5 oktober is de 
‘Dag van de Leerkracht’, een internationale 
dag met speciale aandacht voor de leraren. 
Wethouder onderwijs Bas ten Have is samen 
met kinderburgemeester Bibi Meister per-
soonlijk langsgegaan bij obs De Gouwzee om 
de traktaties te overhandigen. Ze zijn hartelijk 
ontvangen door Mariëlle Everaars, directeur 
van de school, en een aantal leerkrachten en 
kinderen. Wethouder Bas ten Have, “De inzet 
van directies, personeel en leerkrachten voor 
het Waterlands onderwijs is groot. Met deze 
traktaties willen we onze samenwerking met 
het onderwijs nog eens onderstrepen. Ons 
gezamenlijk doel is dat elk kind in Waterland 
zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige 
omgeving.”

Kinderburgemeester Bibi had zich goed voor-
bereid en maakte een gesprekje met Julie en 
Zoey, twee leden van de leerlingenraad van 
Obs De Gouwzee. Ze zijn het er over eens dat 
ze heel leuke leraren hebben en dat het veel 
leuker is nu ze weer naar school kunnen. “We 
zien onze vrienden en vriendinnen weer en 
kunnen zo ook veel makkelijker leren dan toen 
we thuis zaten. We vinden het erg goed dat 
onze juffen en meesters een bedankje krijgen 
van de gemeente.”
Directeur Mariëlle Everaars: “Het was erg leuk 
om de delegatie van de gemeente te ontvan-
gen. Ik kon zo namens alle andere scholen de 
wethouder persoonlijk bedanken voor het ca-
deautje voor al het personeel. Als dank heb-
ben leerlingen van onze school buiten een 
dans opgevoerd voor onze gasten.”

SCHOOLPERSONEEL OP “DAG VAN DE LEERKRACHT” IN ZONNETJE GEZET
BESTUUR
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