
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
• Zuideinde 7, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een Kleinschalige toeristische  
 overnachtingsmogelijkheid
• Wagengouw 8, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een Kleinschalige toeristische  
 overnachtingsmogelijkheid
• Molengouw 56, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een Kleinschalige toeristische  
 overnachtingsmogelijkheid

Monnickendam
• ‘t Spil tegenover 22, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een dam met duiker
• Rielant 21, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een bijbehorende bouwwerk in de  
 voortuin en op het achtererf
• Waterlandse Zeedijk ten zuiden, omgevingsver- 
 gunning, voor het realiseren van een gemaal
• Weezenland 17, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een aanbouw aan de achterzijde

Verleend:
Katwoude
• Lagedijk 16, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een kantoor/vergaderruimte in  
 een bestaande schuur
Monnickendam
• Noordervesting 4 WS, omgevingsvergunning,  
 voor het verbouwen en verhogen van een 
  woonark
• De Haven 16, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een reclamebord

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)

22-10  Voorbereidende en raadsvergadering. Voor 
 meer informatie kijk op www.waterland/nl 
 bij agenda raadsvergadering
29-10 Adviescommissie bezwaarschriften
Raadsvergaderingen zijn openbaar. Vanwege de  
coronavirus maatregelen is het echter niet mogelijk 
om raadsvergaderingen fysiek bij te wonen. Uiter-
aard is de raadsvergadering wel te volgen via onze 
site en via Omroep PIM.

WINNAAR GEDICHT OP GEMAAL DE POEL
Dit voorjaar heeft het hoogheemraadschap de 
leden van Dichterskring Waterland uitgenodigd 
om een gedicht te schrijven passend bij het nieu-
we gemaal De Poel. Het beste gedicht wordt ge-
plaatst op het Gemaal.
De jury bestaande uit architect Miel Karthaus, 
wethouder gemeente Waterland Astrid van de 
Weijenberg en hoogheemraad Siem Jan Schenk 
heeft uit de ingezonden gedichten een Top 3  
gedichten geselecteerd. 
Het publiek had de beslissende stem, welk ge-
dicht op het gemaal komt. De winnaar is mevrouw 
Hennie Pen Dijkema (53% van de stemmen) met 
haar gedicht ‘Visitekaartje’.

Visitekaartje

Hier lig ik met mijn lang lijf,
tussen Gouwzee en Poel.
Ooit met wind, toen met stoom,
nu met stroom, laat ik in en uit.

Water, land en lucht, uitzicht weids,
vissen trekken door mij heen.
Nat en droog, schoon en zoet,
dat is waar ik om maal.

MARKEN KRIJGT ONDERGRONDSE AF-
VALCONTAINERS ÉN MINI-CONTAINERS
In de onlangs verspreide bewonersbrief in de  
historische kern van Marken over de aanpassing 
afvalinzameling is abusievelijk vermeld dat de 
gemeente stopt met het legen van de mini-contai-
ners. Dit is niet  juist.
Huishoudens die gebruik maken van de mini-con-
tainers (GFT, restafval en/of PMD) kunnen deze 
blijven gebruiken. De mini-containers worden 
ook na 30 oktober volgens het inzamelschema 
geleegd. 
Als bewoners kiezen voor de minicontainer rest-
afval dan kunnen zij geen gebruik maken van de 
ondergrondse afvalcontainer restafval. Hun afval-
pas werkt dan niet op die container. Ze kunnen 
eventueel wel hun gescheiden afval in de PMD 
ondergrondse afvalcontainer kwijt. En dan desge-
wenst hun mini kliko met oranje deksel inleveren.
De 70 huishoudens met minicontainers op  
Marken krijgen ook nog persoonlijk bericht over 
deze wijziging.
Meer informatie vindt u op https://www. 
waterland.nl/afval-milieu-en-groenonderhoud. U 
kunt ook bellen met de gemeente 0299-658 585 
of via gemeente@waterland.nl.

WEGAFSLUITINGEN N247 UITGESTELD
De weekendafsluitingen van de N247 (9 t/m 12 
oktober en 23 t/m 26 oktober) voor het bouwen 
van gemaal Monnickendam worden uitgesteld. 
De opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier heeft dit besloten vanwege het 
wegvallen van cruciale mensen en de constate-
ring dat niet aan al de startvoorwaarden voldaan 
kan worden die nodig zijn voor een zorgvuldige 
uitvoering. De werkzaamheden worden uitgesteld 
tot begin 2021. Het uitstellen van de werkzaam-
heden is afgestemd met de provincie, gemeen-
ten, nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer.

DE GEMEENTERAAD VAN WATERLAND 
ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE GRIFFIER
30-36 uur
De raadsgriffie
De griffie bestaat uit de griffier en een griffie-
medewerker/plv griffier, en biedt de benodig-
de ondersteuning aan de gemeenteraad. De 
griffie ondersteunt, informeert en adviseert de 
raad bij al zijn werkzaamheden en de uitoefe-
ning van zijn bevoegdheden. Kijk voor de volle-
dige vacaturetekst op RegioFlexWerk: https:// 
www.regioflexwerk.nl/vacature/5002/griffier/

DENK MEE OVER DE WARMTETRANSI-
TIE VAN WATERLAND! 
De gemeente Waterland wil graag op maandag-
avond 2 november aanvang 19.30 uur, digitaal 
met u in gesprek over de warmtetransitie van 
onze gemeente. Wij onderzoeken momenteel wat 
voor die transitie nodig is, welke alternatieven er 
zijn voor aardgas, en in welke volgorde wijken en 
buurten in Waterland van het aardgas af zouden 
kunnen gaan. Daartoe stellen we momenteel een 
visie-document op, de Transitievisie Warmte. 
Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Hoe 
zorgen we ervoor dat uw woning in de toekomst 
verwarmd wordt? De Nederlandse aardgaskraan 
gaat dicht, ook in Waterland gaat het aardgas op 
termijn verdwijnen. Welke alternatieven zijn er 
dan voor uw buurt en woning en in welke stappen 
gaat dit gebeuren? En wat betekent dit voor u?

Waarom deelnemen aan deze avond?
We gaan stap voor stap veranderen. Ook in uw 
buurt en uw woning.. Tijdens de digitale avond 
geven wij u een inkijkje in de toekomst en waar u 
allemaal mee te maken krijgt. Uiteraard horen wij 
graag van u hoe u erover denkt. Meer informatie 
hierover vindt u op onze website www.waterland.
nl en het vriendelijke verzoek om een vragenlijst 
in te vullen.

GEEN SPOED, WEL BRANDWEER? 
BEL 0900-0904
Heeft u de brandweer ter plaatse nodig, maar is 
het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke 
situatie? Dan belt u vanaf 12 oktober 0900-0904. 
Het nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle 
levensbedreigende situaties.
Met dit nieuwe landelijke nummer beschikt de 
brandweer voortaan over één ingang voor alle 
meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 112 
vrij voor alle levensbedreigende situaties. Het 
nummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar.

NICO OUSSOREN KRIJGT PRIJS VOOR DE 
BESTE WATERLANDSE VAKANTIEFOTO

Uit handen van burgemeester Sicko Heldoorn 
kreeg Nico Oussoren tijdens de raadsvergadering 
zijn prijs; een Waterlands vakantietasje, overhan-
digd. De prijs kreeg Nico omdat hij de winnende  
foto had gemaakt in de Waterlandse vakantiefo-
towedstrijd. De winnaar had een foto gemaakt 
van zwemmers bij het Paard van Marken. 

DE CORONAMELDER-APP: VANAF NU 
VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR
Voorkom dat u onbewust een ander besmet 
De app informeert u als u mogelijk bent besmet. 

Zo kunt u voorkomen dat u 
onbewust een ander besmet. 
Elke download helpt om de 
verspreiding van corona te 
stoppen. In de App Store en 
de Google Play Store staat 
CoronaMelder voor u klaar. 
Het downloaden van de app is 
altijd vrijwillig. 

47 KANDIDATEN VOOR VACATURE 
BURGEMEESTER WATERLAND
Naar het ambt van burgemeester van de gemeen-
te Waterland hebben 47 personen gesolliciteerd: 
27 mannelijke en 20 vrouwelijke kandidaten. Dit 
heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning 
in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeen-
teraad van Waterland. Van deze kandidaten heb-
ben/hadden 42 personen een (fulltime) functie in 
het (lokaal) openbaar bestuur, 5 personen heb-
ben/hadden een functie daarbuiten.
De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting 
in maart 2021 benoemd.

Na zorgvuldige beraadslaging en verdeling van 
de punten is ‘’t Riethuis’ van Team V Architec-
tuur als winnend ontwerp uit de bus gekomen. 
Het beoordelingsteam heeft de ontwerpen ge-
waardeerd via een scoreformulier waarop de 
leden punten moesten geven op vaste onderde-
len. Belangrijk is dat het appartementengebouw 
dat er uiteindelijk komt past bij zowel de stad 
Monnickendam als het nieuwe Galgeriet en de 
weidsheid van de haven. 

Het winnende ontwerp
Portefeuillehouder van het project, Jelle Kaars, 
is blij dat de uitslag bekend is. “Alle vier de ar-
chitecten hebben heel erg hun best gedaan om 
met een passend ontwerp te komen. Er zijn vier 
heel verschillende ontwerpen ingediend. Er was 
dus daadwerkelijk iets te kiezen. Ik ben blij dat 
de keuze is bepaald door zowel deskundigen als 
vertegenwoordigers van bewoners en onderne-
mers. Ook geinteressseerde bewoners hebben 
hun mening kunnen geven”

Wedstrijd
Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling, samen-
werkend onder de naam Projectontwikkeling 
Galgeriet BV, hebben afgelopen zomer vier  
architectenbureaus uitgenodigd mee te doen 
aan een prijsvraag voor het ontwerp van een 

appartementengebouw in de nieuw te ontwik-
kelen wijk Galgeriet in Monnickendam. Het 
appartementengebouw wordt gerealiseerd 
in de ‘oksel’ van het woongebied en de haven 
en wordt straks een van de blikvangers van de 
nieuwe wijk. In de opgave die de deelnemers 
ontvingen stond omschreven aan welke vereis-
ten het ontwerp moest voldoen. 

Vier ontwerpen 
De vier geselecteerde architectenbureaus heb-
ben hun ontwerpen op vrijdag 9 oktober jl. ge-
presenteerd aan de beoordelingscommissie die 
bestond uit vertegenwoordigers van Hoorne 
Vastgoed en BPD en het Kwaliteitsteam van de 
gemeente. Daarnaast was er een adviescom-
missie opgericht, bestaande uit vertegenwoor-
digers van bewoners en bedrijven uit de ge-
meente Waterland, met kennis over het project 
Galgeriet en de bebouwing langs het IJsselmeer. 
Zecc Architecten presenteerde hun ontwerp  
genaamd ‘Scheepvaarthuis’, Arons en Gelauff 
Architecten kwam met ‘De Monnicken’, Team 
V Architectuur met ‘’t Riethuis’ en Inbo met 
‘Geus’. Van de vier presentaties heeft Omroep 
PIM filmpjes gemaakt, die op de projectpagina 
van Het Galgeriet op de gemeentelijke website 
zijn geplaatst. Inwoners van Waterland kon-
den hun reactie hierop geven via een speciaal 
e-mailadres. Deze reacties zijn aan het beoorde-
lingsteam meegegeven.

Projectgebied Galgeriet
Het voormalige bedrijventerrein Galgeriet wordt 
herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, 
werk- en winkelgebied. Het project bestaat uit 
onder meer een supermarkt, commerciële voor-
zieningen, huur- en koopwoningen  (ongeveer 
700) en bijbehorende faciliteiten. De verwach-
ting is dat eind 2020 gestart kan worden met de 
eerste werkzaamheden in het gebied.

WINNAAR PRIJSVRAAG LANDMARK GALGERIET IS ’T RIETHUIS VAN 
TEAM V ARCHITECTUUR

BESTUUR
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