
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
• Cornelis Roelestraat 12, omgevingsvergunning,  
 realiseren van een dakopbouw met verlegde nok  
 en dakkapel aan de voorzijde
• Molengouw 44, omgevingsvergunning,  realiseren  
 van een nieuw woonhuis
• Noordmeerweg 6 en 8, omgevingsvergunning,   
 samenvoegen van twee woningen
Monnickendam
• Houtrib 158,  omgevingsvergunning, vergtoten en  
 deels optrekken van de aanbouw aan de achter- 

 zijde, vervangen van de aanbouw aan de voor- 
 zijde en wijzigen van de voorgevel
• Noordeinde 12, Voornemen verkoopvergunning  
 Vuurwerk
Uitdam
• Zeedijk 5, omgevingsvergunning, het realiseren  
 van een wagenberging met opslag

Verleend:
Marken
• Thamiswerfstraat 19 A, omgevingsvergunning,  
 plaatsen van zonnepanelen op de schuur

Monnickendam
• Nieuwe Niesenoortsburgwal naast 7, omgevings- 
 vergunning, gedeeltelijk vernieuwen en verbou- 
 wen en het gebruiken van de voormalige worst- 
 makerij als woning, het realiseren van dakkapel- 
 len en het slopen van de schuur achter de voor- 
 malige worstmakerij

Verkeersbesluit, ter kennisgeving:
Broek in Waterland
• Binnenweeren 10, toewijzing gehandicaptenpar- 
 keerplaats

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)

09-11   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
19-11   Voorbereidende en raadsvergadering. Voor 
 meer informatie kijk op www.waterland.nl 
 bij agenda raadsvergadering

FEESTDAGEN EN CORONA
Op feestdagen komen veel mensen samen. Zo-
als tijdens Halloween en Sint-Maarten. Dat kan 
zorgen voor meer kans op verspreiding van het 
coronavirus. Hieronder vindt u tips om tijdens de 
feestdagen rekening te houden met de corona-
maatregelen.

Optocht Halloween
De Halloweenoptocht 
gaat dit jaar niet door ivm 
de coronamaatregelen.

Langs de deuren met Halloween en 
Sint-Maarten
Gaat u samen met uw kind langs de deuren bij 
Halloween of Sint-Maarten? Ga dan alleen met het 
eigen gezin of met een klein, vast groepje langs 
de deuren. Houd minimaal 1,5 meter afstand van 
de bewoners en draag voor de zekerheid een 
niet-medisch mond- en neuskapje. Organiseer 
geen activiteiten in de straat of buurt waarbij vol-

wassenen in een groep bij elkaar komen.
Meer informatie op www.waterland.nl. 

GEHEIMHOUDING EN DE BASIS 
REGISTRATIE PERSONEN
In de basis registratie personen 
(de officiële benaming voor de 
Nederlandse bevolkingsadmini-
stratie) zijn persoonsgegevens 
opgenomen van iedereen die 
binnen de gemeente woont. Deze gegevens en 
wijzigingen daarvan worden vaak automatisch 
verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bij-
zondere maatschappelijke instellingen, voor hun 
wettelijke taken. Deze wettelijk geregelde gege-
vensverstrekking kunt u niet voorkomen, omdat 
deze verplicht is. De afdeling Publiekszaken ver-
strekt geen gegevens over u indien dit in strijd is 
met de regelgeving. 

Soms vragen andere partijen (verplichte derden) 
ons om gegevens uit de basisadministratie aan 
hen te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn een 
advocaat, de stichting intergemeentelijke leden- 
administratie of zogenoemde vrije derden (niet 
commerciële instellingen, zoals woningbouwcor-
poraties of werknemers- werkgeversorganisa-
ties). Voor  deze categorie kunt u ons verzoeken 
om extra geheimhouding van uw persoonsgege-
vens. Deze extra geheimhouding betekent niet, 
dat er nooit meer gegevens kunnen worden ver-
strekt aan deze verplichte derden. Indien  een 

derde een wettelijke taak uit moet voeren (bij-
voorbeeld als een advocaat een gerechtelijke 
procedure opstart), wordt er een afweging van 
belangen gemaakt. U krijgt in dat geval de moge-
lijkheid om uw standpunt en bezwaren kenbaar 
te maken. Daarna wordt besloten of verstrekking 
van de gevraagde gegevens  plaatsvindt. 
Deze extra geheimhouding kunt u aanvragen via 
onze website www.waterland.nl  of door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken via 
(0299) 658 585.  De medewerkers kunnen u dan 
persoonlijk te woord staan over de  mogelijkhe-
den die er zijn.

SAM’S KLEDINGACTIE GAAT NIET DOOR

Wij hebben van Sam’s Kledingactie bericht ont-
vangen dat, vanwege de aangescherpte corona 
maatregelen, de kledingactie op zaterdag 24 okto-
ber niet door kan gaan. Wanneer er weer een actie 
plaatsvindt wordt u daarover geïnformeerd. Wilt u 
geen kledingzakken op straat zetten?  Wij verzoe-
ken u om de gevulde kledingzak te bewaren.

AAN IN HET DONKER
’s Morgens als u vertrekt en tegen de avond als u 
thuis komt is het wellicht al donker en dan is het 
belangrijk dat de verlichting op uw fiets het doet. 
De kans op een ongeval in het donker neemt met 
16% af als u met verlichting fietst. In het donker 
en bij slecht zicht is het verplicht om verlichting 
te voeren. Hierbij kunt u gebruik maken van losse 
fietslampjes of vaste fietsverlichting.

Hoe valt u op?
1. Check regelmatig uw fietsverlichting en -reflec-
tie
2. Zet uw fietslicht aan als de  straatverlichting 

aan staat. Ook bij regen of mist is verlichting ver-
plicht.
3. Val op met uw kleding. Bij regen, schemering 
en in het donder valt felle of lichtgekleurde kle-
ding het beste op. Reflecterende strips helpen 
ook om beter op te vallen.

Meer informatie vindt u op: 
https://vvn.nl/op-weg. 

VACATURE VOOR GRIFFIER
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 benodigde 
ondersteuning aan de gemeenteraad. De griffie 
ondersteunt, informeert en adviseert de raad bij 
al zijn werkzaamheden en de uitoefening van zijn 
bevoegdheden. 

Kijk voor de volledige vacaturetekst op 
RegioFlexWerk: https://www.regioflexwerk.nl/
vacature/5002/griffier/

Wethouder Bas ten Have (D66) treedt met on-
middellijke ingang af. Zijn taken worden voorlo-
pig overgenomen door de andere wethouders. 

Bas ten Have was  sinds mei 2018 wethouder 
en had de volgende portefeuilles, Financiën, 
Onderwijs, Toerisme en Recreatie, Cultuur, de 
Kernraden, Sport, Landschap en Economische 
zaken.

Bas ten Have:
“De afgelopen tweeënhalf  jaar heb ik met veel 
plezier en inzet mogen meewerken aan een 
mooier, sportiever en socialer Waterland. Het 
is nu tijd om politieke verantwoordelijkheid te 
nemen voor tekortkomingen in het begrotings-
proces. Tegelijkertijd ligt er een mooie begro-
ting waarmee de gemeente weer vooruit kan. Ik 
dank de collega’s voor de samenwerking en zie 

de realisatie van de ambities voor de Waterland-
se gemeenschap met vertrouwen tegemoet.”
Burgemeester Sicko Heldoorn: “Ons college 
betreurt, maar respecteert Bas ten Have zijn be-
sluit. Wij spreken onze waardering uit voor het 
vele werk dat hij voor de gemeente Waterland 
heeft verzet. Wij zullen deze sympathieke en ge-
waardeerde collega missen.”

WETHOUDER BAS TEN HAVE TREEDT AFBESTUUR
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BERICHT VAN BURGEMEESTER 
HELDOORN 
Beste inwoners van Waterland,
Voor iedereen een enorme teleurstelling dat 
de besmettingen met het coronavirus  in de 
Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland regio 
en ook onze gemeente zo snel zijn toege- 
nomen. We behoren helaas tot de regio’s in 
Nederland waar de meeste besmettingen  
plaats vinden. De situatie is zeer ernstig ge-
worden en strengere maatregelen waren  
helaas onontkoombaar. We moeten deze 
maatregelen naleven anders kunnen we de 
snelle verspreiding van het virus niet keren en 
krijgen we met nog meer beperkingen in leven 
en werken te maken.
 
De nieuwe maatregel zijn onder meer: niet 
meer dan drie mensen per dag thuis ontvan-
gen, met niet meer dan vier mensen buiten 
afspreken. Werk zoveel mogelijk thuis en 
doe een mondkapje op in besloten openbare 
ruimtes, zoals winkels. Iedereen die klachten 
heeft laat zich testen en gaat bij een positieve 
testuitslag in thuisisolatie. Wanneer een huis-
genoot positief getest is, gaat u tien dagen in 
quarantaine. 
Als iedereen zich inzet moeten we erger kun-
nen voorkomen.
Mijn medeleven gaat uit naar mensen die 
ziek worden en hun naasten. Maar ook naar 
de medewerkers in de Zorg die weer vol aan 
de bak moeten, terwijl ze nauwelijks van de 

eerste golf zijn bekomen. Onze horecaonder-
nemers krijgen voor de tweede keer te maken 
met sluiting van hun bedrijf, wat een enorme 
tegenvaller. Maar ook  jongeren worden hard  
geraakt, ze kunnen niet meer sporten, niet 
meer uitgaan of chillen met vrienden. Een-
zaamheid ligt op de loer.
Bedenk dat we deze opofferingen allemaal 
doen ter bescherming van elkaar. Oudere en 
kwetsbare bewoners overleven een besmet-
ting wellicht niet. Maar ook jongere mensen 
kunnen ernstig ziek worden. 
Laat de moed niet zakken en pas je aan, aan de 
nieuwe werkelijkheid. Steun elkaar, check af 
en toe hoe het met de buren gaat, bel ouderen 
en vraag of ze iets nodig hebben. Vriendelijk-
heid, medeleven en menselijkheid dat sleept 
ons door deze moeilijke tijden.
Laten we met elkaar zorgen voor betere tijden.

Vriendelijke groet,
Sicko Heldoorn
Burgemeester Waterland


