
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
• Burg Peereboomweg 2, omgevingsvergunning,  
 voor het verbouwen van een tweetal bedrijfs- 
 gebouwen tot woonhuis
• Burgemeester P. Ph. Paulplantsoen 1 t/m 12,  
 omgevingsvergunning, voor het verbouwen van  
 een twaalftal woningen
Katwoude
• Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het  

 realiseren van een wellnesscentrum en bijbeho- 
 rende voorzieningen t.b.v. het Van der Valk hotel
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 12, omgevingsvergun- 
 ning, voor het realiseren van een brug
• Zuiderwouder Dorpsstraat 42 A, omgevingsver- 
 gunning, voor het realiseren van een bijgebouw
 
Verleend:
Broek in Waterland
• Wagengouw 8, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een kleinschalige toeristische over- 
 nachtingsmogelijkheid
• Dorpsstraat 15, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van zonnepanelen
• Keerngouw 5B, omgevingsvergunning, voor het  
 bouwen van een woonhuis met bijgebouw 
Ilpendam
• Reigerstraat 7, verlengen exploitatievergunning,  
 voor het exploiteren van een escortbemiddelings- 
 bureau vanuit een woning te verlengen met 3 jaar

• Monnickendammerrijweg 18 A, omgevingsver- 
 gunning, voor het verbouwen van de woning
Marken
• Westerstraat 18, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van het voorgevelkozijn
Monnickendam
• Oude Zijds Burgwal 53, omgevingsvergunning,  
 voor het aanbrengen van een hoekraam in de  
 woning
• Avegaar 66, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel aan de voorkant
Uitdam
• Zeedijk 5, omgevingsvergunning, realiseren van  
 een wagenberging met opslag
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 8, omgevingsvergun- 
 ning, voor het plaatsen van zonnepanelen op het  
 dak van de woning

Verlenging beslistermijn
Broek in Waterland
• De Erven 2, omgevingsvergunning, voor het her- 
 stellen van de fundering en het aanleggen van een  
 kelder onder de woning

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Aanpassen bestrating voor entree ’t Trefpunt  
 Marken, start maandag 9 november, naar ver- 
 wachting nemen de werkzaamheden maximaal  
 2 weken in beslag.
• Her-bestratingswerkzaamheden - Leeteinde,  
 Broek in Waterland - in de week van maandag  
 16 november 2020 wordt gestart met het her- 
 bestraten van het Leeteinde in Broek in  
 Waterland. Het betreft het gedeelte vanaf het  
 Kerkplein t/m de Kerkhofbrug.
• Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van  
 onroerende zaken ter onteigening in de gemeente  
 Waterland, Onteigeningsplan Monnickendam –  
 Galgeriet 2019

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,  
 aanvang 19:30 uur, avondvullende  
 behandeling  van de Begroting 2021.  
 Voor meer informatie kijk op www. 
 waterland/nl bij agenda raadsvergade- 
 ring
09-11   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
Raadsvergaderingen zijn openbaar. Vanwege de 
coronamaatregelen is het echter niet mogelijk 
om raadsvergaderingen fysiek bij te wonen. Ui-
teraard is de raadsvergadering wel te volgen via  
www.waterland.nl en via Omroep PIM.

ALLEEN MET AFVALPAS TOEGANG 
TOT MILIEUSTRAAT PURMEREND
Vanaf 16 november krijgt u 
alleen toegang tot de mili-
eustraat Purmerend met uw 
afvalpas. De afvalpas is eind 
2019 bij alle huishoudens in Waterland per post 
thuisbezorgd. U kunt uw grofvuil dus alleen 
wegbrengen als u de slagboom van de mili-
eustraat met uw afvalpas opent. 
Purmerend geeft aan dat de maatregel nodig is 
omdat ze merken dat ook inwoners uit andere 

gemeentes en bedrijven hun afval brengen. Al-
leen de inwoners van Purmerend, Beemster, 
Neck en Waterland betalen hiervoor de afval-
stoffenheffing. Dit betekent dat bij meer afval, 
de kosten voor onze inwoners hoger worden. 
Daarom is besloten de toegang tot de mili-
eustraat alleen mogelijk te maken met een pas-
je. Meer informatie op www.waterland.nl. 

HERSTRATINGSWERKZAAMHEDEN 
LEETEINDE TE BROEK IN WATERLAND
In de week van maandag 16 november 2020 
wordt gestart met het herstraten van het  
Leeteinde in Broek in Waterland. Het betreft 
het gedeelte vanaf het Kerkplein t/m de Kerk-
hofbrug. Tijdens de werkzaamheden is dit ge-
deelte gestremd voor al het verkeer. Afzettingen 
en eventuele omleidingen worden met borden 
aangegeven. De werkzaamheden gaan naar ver-
wachting 4 weken duren.
Vragen/contact: De werkzaamheden worden 
begeleid door de heer J. Verleg van de afdeling 
Openbare Werken. De heer Verleg is bereikbaar 
via telefoonnummer (0299) 658 574 of via de 
email op justin.verleg@waterland.nl.

CORONA EN SINTERKLAASACTIVITEITEN
De gemeente Waterland heeft de laatste weken 
met de diverse Sinterklaascomité’s besproken 

wat er gezien de beperkende coronamaatre-
gelen nog wel mogelijk is als sinterklaasactivi-
teit. Deze gesprekken hebben in goed overleg 
plaatsgevonden. 
Het comité van Marken heeft vanaf de start van 
de gesprekken aangegeven dat zij een digitale 
versie ter vervanging van de sinterklaasintocht 
gaan maken. 
Verschillende alternatieve voorstellen van de 
andere comités zijn de revue gepasseerd en zijn 
getoetst aan de huidige coronamaatregelen en 
beperkingen. Bij het strenger worden van de  
coronamaatregelen op 14 oktober jl. werd het 
helaas onmogelijk voor de comités om nog  
fysieke activiteiten te realiseren. De gemeente 
heeft daarom de comités afgeraden om onder 
deze omstandigheden activiteiten te organi-
seren. Naast het comité van Marken heeft ook 
het comité van Monnickendam aangegeven een  
digitale sinterklaasactiviteit te organiseren. 
Comité Ilpendam heeft besloten geen Sinter-
klaasactiviteiten te organiseren.
Comité Broek in Waterlaan organiseert i.s.m. 
basisschool De Havenrakkers een digitale  
Sinterklaasactiviteit.

8STE EN GROOTSTE BOOM VERPLANT 
VAN VOORMALIGE KOHNSTAMMLOCATIE
Het was een spectaculair gezicht dinsdagoch-
tend toen een enorme kraan de 17 meter hoge 
en 60 jaar oude plataan aan de Pierebaan uit de 

grond tilde. De bouwkraan vervoerde de boom 
een dertigtal meters door de lucht naar zijn 
nieuwe plek en liet de boom daar in het plant-
gat zakken. De operatie is goed geslaagd en de 
boom staat er weer in volle glorie bij. 
De gemeente wil bij ontwikkelingen (bijv. bouw) 
zoveel mogelijk waardevolle bomen behouden. 
De plataan op de voormalige Kohnstammlocatie 
moest verhuizen voor het woningbouwproject 
M’dam. Op verzoek van de projectontwikke-
laar, Selfmade Living BV, heeft de fa. De Groot 
Vroomshoop de boom verplant.  Eerder dit jaar 
werden in Ilpendam zeven bomen verplant en bij 
een entree in Ilpendam geplaatst.

BEHOUD VAN PONT ILPENDAM
De Vervoerregio Amsterdam, de provincie 
Noord-Holland en de gemeenten Landsmeer en 
Waterland en Rijkswaterstaat willen het pont-
veer bij Ilpendam graag behouden. Zij streven 
ernaar om uiterlijk 1 juli 2021 een structurele 
oplossing voor de exploitatie van het pontje te 
hebben. Tot die tijd houden de genoemde orga-
nisaties het pontje samen in de vaart.
De gemeenten Landsmeer en Waterland zijn ver-
heugd dat alle partijen uitgesproken hebben het 
belangrijk te vinden dat de pont ook na 1 januari 
blijft varen. De betrokken partijen brengen op 
dit moment daarvoor de mogelijkheden op kor-
te en op lange termijn in kaart. Zodra er meer 
bekend is volgt meer informatie.

Alle ongeveer 5000 huishoudens met een ei-
gen eengezinswoning ontvangen deze week 
een brief van de gemeente Waterland met een 
voucher van € 70,- om hun woning te verduur-
zamen. Wethouder Astrid van de Weijenberg 
overhandigde de eerste voucher aan Erigone 
Koolen in Zuiderwoude.
Wethouder van de Weijenberg:” ‘Wij werken 
in Nederland en dus ook in Waterland aan 
een duurzame toekomst, met zo min moge-
lijk CO2-uitstoot. Dat begint bij goed isoleren, 
want wat je niet verbruikt, hoef je niet op te 
wekken. En dat is bovendien ook nog goedko-
per. Om inwoners daar bij te helpen, is deze 
actie. En er volgen er meer.’
Erigone Koolen: “Erg leuk dat ik als eerste be-
woner de voucher in ontvangst mag nemen. Ik 
denk dat wij het gaan besteden aan duurzame 
producten voor onze slaapkamer en huiska-
mer. Die wilden we toch gaan opknappen en 
verduurzamen, dus de voucher komt goed van 
pas.”

Energiebesparende producten 
De energiebesparende producten zoals 
tochtstrips, led-lampen en radiatorfolie kun-

nen in een (online) winkel naar keuze ge-
kocht worden. Naderhand kunnen bewoners 
het geld terugvragen met de unieke code op 
de voucher. In totaal is er €70.000,- budget 
beschikbaar voor dit doel, maar op=op. Het 
budget voor de voucheractie komt van het 
rijk. In totaal heeft het rijk €87 miljoen euro 
beschikbaar gesteld aan gemeenten om een 
extra inspanning te doen om de klimaatdoelen 
te realiseren als gevolg van de gerechtelijke 
Urgenda uitspraak. Gemeente Waterland heeft 
bij de rijksoverheid een plan ingediend en een 
budget aangevraagd om deze voucheractie uit 
te voeren.

Meer informatie is te vinden op 
www.winstuitjewoning.nl

GEMEENTE GEEFT € 70,- VOOR VERDUURZAMEN EIGEN WONING
BESTUUR
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Beste bewoners van Waterland,

De gemeente Waterland volgt de richtlijnen 
van onze veiligheidsregio Zaanstreek-Wa-
terland voor de viering van Sint-Maarten en 
dat is in overeenstemming met de landelijke 
maatregelen.
Dit betekent: Sint-Maarten vieren mag binnen 
de huidige maatregelen. 
Ga je samen met je kind langs de deuren? Doe 
het veilig en houd je aan het volgende:  
· Ga alleen met het eigen gezin of max. 2 per- 
 sonen van verschillende huishoudens. 
· Bied traktaties aan op afstand, bijvoor- 
 beeld op een tafel of dienblad bij de voor- 
 deur
· Organiseer geen activiteiten in de straat of  
 buurt waarbij volwassenen in een groep bij  
 elkaar komen
· Bij klachten: blijf binnen, loop niet mee en  
 doe niet open
· Houd minimaal 1,5 meter afstand. 
Als gemeente krijgen wij ook  berichten van 
verontruste bewoners die het niet veilig vin-
den dat Sint-Maarten dit jaar gevierd wordt. 
Zij vinden het onveilig voor de ouders met 
kinderen, maar ook voor degene die deur 
open doet. Ik wil dit signaal van verontruste 

bewoners aan jullie doorgeven en een beroep 
doen op de eigen  verantwoordelijkheid van 
de ouders. Die zijn  verantwoordelijk voor de 
veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Ik begrijp dat dit moeilijke beslissingen zijn 
voor ouders om voor hun kinderen te nemen 
en voor bewoners om wel of niet een traktatie 
aan de deur aan te bieden. Ik wil je op het hart 
drukken om, als je besluit toch mee te doen, 
om dan in ieder geval de landelijke maatrege-
len in acht te nemen.

Met vriendelijke groet,
Sicko Heldoorn
Burgemeester van Waterland

Meer informatie over het vieren van Sint-Maar-
ten vind je op www.rijksoverheid.nl. 

CORONA EN SINT-MAARTEN


