
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 me-
dium 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
• Noordmeerweg 1, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Marken
• Westerstraat 18, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van het voorgevelkozijn
Monnickendam
• Willem van der Voetstraat 28, omgevingsvergunning,  
 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
• Kerkstraat 7, omgevingsvergunning, voor het ver- 
 bouwen en vergroten van de schuur
• Brugstraat 2, omgevingsvergunning, voor het realise- 
 ren van een schuur
• Oudelandsdijkje 1, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dam met duiker

Verleend:
Broek in Waterland
• Noordmeerweg 1, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Ilpendam
• Kievitstraat 19 E t/m H, omgevingsvergunning voor  
 het wijzigen van de situering van een viertal ber- 
 gingen
• De Noord 7A, omgevingsvergunning, voor het wijzi- 
 gen van de west- en de zuidgevel van de loods
Marken
• Rozewerf 1, omgevingsvergunning, voor het vervan- 
 gen en veranderen van een bestaand duivenhok/ 
 berging door een berging
Monnickendam
• Willem van der Voetstraat 28, omgevingsvergunning,  
 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
• Houtrib 21, omgevingsvergunning, voor het uitbrei- 
 den van de berging op de begane grond en het ver- 
 groten van de zolderverdieping van de woning
• Houtrib 158, omgevingsvergunning, voor het vergro- 
 ten en deels optrekken van de aanbouw aan de ach- 
 terzijde, vervangen van de aanbouw aan de voorzijde  
 en wijzigen van de voorgevel

Verlenging beslistermijn
Katwoude
• Lagedijk 14, omgevingsvergunning, voor het reali- 
 seren van een nieuw woonhuis en herbouwen van  
 een bijgebouw

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Gemeente Waterland - wijzigings- 
 plan - Oosterweg M 26, Purmer
• Ter inzage, Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing  
 van onroerende zaken ter onteigening in de gemeen- 

 te Waterland (Omgevingsplan Monnickendam –  
 Galgeriet 2019)
• Kennisgeving, inzage ontwerp omgevingsvergunning  
 Hogedijk 8 Katwoude
• Kennisgeving, Onderzoek door studenten naar herin- 
 richting/optimalisatie Parkeerterrein Nieuwland  
 Broek in Waterland
• Kennisgeving, Overeenkomst grondexploitatie Om- 
 gevingsvergunning Havenstraat 28/de Haven 18 te  
 Monnickendam

Uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is gebleken 
dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op 
het adres waar hij/zij ingeschreven stond. Het college 
van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij 
heeft besloten om de onderstaande persoon ambtshalve 
uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP).
• Gheorghe Aungurenci, geboren op 14 september 1963
• V.I. Balas, geboren op 22 april 1992
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan 
tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon geen do-
cumenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvra-
gen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ande-
re vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, 
kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen 
hebben voor de opbouw van AOW. het is belangrijk om 
op het juiste adres ingeschreven te staan. 
Niet mee eens? Indien u het niet eens bent met dit be-
sluit, dan kunt u op grond van artikel 7:1 van de Awb 
binnen zes weken na datum van verzending van dit be-

sluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Bur-
gemeester en Wethouders ter attentie van de afdeling 
Publiekszaken.
Vermeldt in uw bezwaarschrift in ieder geval: uw naam, 
uw adres, een omschrijving van het besluit, de datum, 
uw handtekening.

Voornemen uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is gebleken 
dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op 
het adres waar hij/zij ingeschreven stond. Het college 
van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij het voornemen heeft om de onderstaande persoon 
ambtshalve uit te schrijven uit de Basisregistratie per-
sonen (BRP).
• Ross Byron Whisken, geboren op 26 oktober 2020 
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan 
tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon geen do-
cumenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvra-
gen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of an-
dere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, 
kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen 
hebben voor de opbouw van AOW. het is belangrijk om 
op het juiste adres ingeschreven te staan. 

Zienswijze
Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit 
voornemen, dan kunt u binnen 4 weken na bekendma-
king uw zienswijze schriftelijk of mondeling toelichten 
bij afdeling Publiekszaken.
Na de zienswijzetermijn nemen wij een definitieve be-
slissing.

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)

05-11 Voorbereidende en raadsvergadering over  
 begroting 2021. Aanvang 16.00 uur. Voor 
 meer informatie kijk op www.waterland.nl 
 bij agenda raadsvergadering
09-11   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
19-11   Voorbereidende en raadsvergadering. Voor 
 meer informatie kijk op www.waterland.nl 
 bij agenda raadsvergadering

VARKENSLAND HERSTELD DOOR 
STAATSBOSBEHEER
In het Natura 2000gebied Varkensland (gelegen 
naast het Ilperveld, tussen Ilpendam, Watergang 
en Broek in Waterland) wordt de natuur door 
Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie 
hersteld.
Eind 2021 moeten de werkzaamheden klaar zijn. 
De werkzaamheden bestaan uit het graven van 
petgaten en sloten, verwijderen van boomop-
slag, baggeren, maaien, versterken van kades 
en oevers en het ophogen van verzakt weidevo-
gelgrasland. Zo wordt de natuur veerkrachtiger 
gemaakt en blijven de kenmerkende dieren en 
planten die hier leven behouden. 
Informatie en contact: www.staatsbosbeheer.nl/
natuurherstelveenweiden. 
Natura 2000
De Europese Unie heeft een netwerk van de meest 
waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 
2000 ontwikkeld. Dit netwerk van beschermde 
gebieden moet ervoor zorgen dat er geen plan-
ten en dieren meer verdwijnen. In de provincie 
Noord-Holland zijn 19 Natura 2000-gebieden aan-
gewezen.

GEVELISOLATIE INTERESSANT VOOR 
WONINGEN GEBOUWD VÓÓR 1989
Bijna 60% van alle woningen in Nederland ge-
bouwd vóór 1989 hebben nog geen of nauwelijks 
gevelisolatie. Duurzaam Bouwloket adviseert om 
voor deze woningen te beginnen met deze isola-

tie. Met deze maatregel behaal je grote winst in 
het verbeteren van het wooncomfort en bespaar 
je flink op je energiekosten.
Spouwmuurisolatie
De meest voorkomende manier van isoleren is 
spouwmuurisolatie. Voordat je spouwmuur wordt 
geïsoleerd is het belangrijk dat je deze door een 
gecertificeerd isolatiebedrijf laat inspecteren. In-
spectie van de gevel is noodzakelijk en bovendien 
nodig voor een betrouwbare offerte.
Subsidie beschikbaar!
Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) kun je als woningeigenaar ongeveer 30 
procent van de kosten terugvragen wanneer je 
twee of meer isolatiemaatregelen laat toepassen. 
De maatregelen waar subsidie voor aangevraagd 
kan worden zijn onder meer isolatie van dak, ge-
vel, vloer en het plaatsen van isolerend glas. Wie 
zijn hele woning voorziet van een zeer energiezui-
nig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 
4.000 euro bovenop de subsidie.  Meer informatie 
over deze subsidieregeling vind je via www.duur-
zaambouwloket.nl/subsidiecheck.
Duurzaam Bouwloket helpt je met gratis en onaf-
hankelijk advies. Neem contact op met een advi-
seur door te bellen  (072 - 743 39 56) of te mailen 
(info@duurzaambouwloket.nl).

OUD PAPIER BROEK IN WATERLAND 
VOORLOPIG IN CONTAINER HELLINGWEG
De ouderensociëteit in Broek in Waterland stopt 
gedurende de komende periode met actief inza-
melen van oud papier. De vrijwilligers stoppen 
voorlopig, net als in het voorjaar, om geen on-
nodige risico te lopen. Zij hebben de inwoners 
van Broek op de hoogte gebracht. Bewoners van 
Broek in Waterland kunnen hun oud papier wel 
naar de grote container aan de Hellingweg bren-
gen.

ONDERZOEK HERINRICHTING 
PARKEERTERREIN NIEUWLAND IN 
BROEK IN WATERLAND
Twee studenten mobiliteit van HBO Windesheim 
onderzoeken de mogelijkheden van een mogelij-
ke herprofilering van het parkeerterrein aan het 
Nieuwland in Broek in Waterland. De aanleiding is 
dat er in 2021 toch groot onderhoud moet worden 
uitgevoerd. Voor dit onderzoek wordt het verkeer 
op en langs het parkeerterrein met tellussen ge-
meten en de studenten zijn af en toe aanwezig 
om ter plekke de situatie te bekijken. Bewoners 
en gebruikers van het parkeerterrein worden op-
geroepen om hun mening te geven in een online 

enquête. Het invullen van de enquête duurt vijf 
minuten en u kunt hem tot 9 november invullen. 
Kijk op www.waterland.nl voor de enquête.

LET’S DO IT KIDS OP WATERLANDSE 
SCHOLEN 
De Let’s Do it schooldag maakt jeugd van 4 tot 12 
jaar bewust van de noodzaak van schone steden, 
dorpen en zeeën. En dat we daar samen aan moe-
ten werken.
De afgelopen tijd hebben de scholen De Verwon-
dering en De Blauwe Ster meegedaan met dit pro-
gramma.
Alle groepen van de school hebben een ochtend 
lang een programma. De allerkleinsten krijgen 
een theatervoorstelling en de hogere groepen 

krijgen gastlessen met als onderwerp bijvoor-
beeld “Afval in de natuur” en “Afval gebruiken 
als grondstof”. Daarna gaan de leerlingen van 
de bovenbouw naar buiten om zoveel mogelijk 
zwerfafval te verzamelen in de directe omgeving 
van de school.
Bij de Blauwe Ster was het  mooi weer en hebben 
de kinderen maar liefst 5619 stukjes afval verza-
meld. De kinderen van de Verwondering moesten 
in de stromende regen hun werk doen maar heb-
ben toch nog 1692 stuks zwerfafval opgeruimd.

VACATURE JURIDISCH MEDEWERKER/
FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING 
32 uur per week
Als juridisch medewerker ben jij verantwoordelijk 
voor het zelfstandig opstellen, beoordelen van en 
onderhandelen over privaatrechtelijke overeen-
komsten. 
Naast dat je als juridisch medewerker breed in-
zetbaar bent vervul je de functie van Functionaris 
Gegevensbescherming (FG).
Je hebt minimaal een HBO opleiding/bachelor af-
gerond in een relevante juridische richting.
Kijk voor de uitgebreide vacaturetekst op  
www. Waterland.nl of RegioflexWerk. 
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Met aandacht 
voor elkaar

aandachtvoorelkaar.nl

komen we hier 
samen doorheen


