
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
• Wagengouw 56, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van de gevels van het woonhuis
• Burgemeester P. Ph. Paulplantsoen 1 t/m 12,  
 omgevingsvergunning, voor het verbouwen van  
 een twaalftal woningen (gemeentelijke monu- 
 menten)
Marken
• Flevostraat tegenover 11, omgevingsvergunning,  
 voor het vervangen van de brug
Monnickendam
• Margrietstraat 21, omgevingsvergunning, voor  

 het realiseren van een dakopbouw met verlegde  
 nok en dakkapel aan de voorzijde
 
Verleend:
Katwoude
• Lagedijk 3, omgevingsvergunning, voor het  
 bestemmen van een schuur tot woonhuis
• Lagedijk 14, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een nieuw woonhuis en herbouwen  
 van een bijgebouw
Monnickendam
• Middendam 10, omgevingsvergunning, voor het  
 (brandveilig) in gebruik hebben van het pand

• ‘t Spil tegenover 22, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een dam met duiker
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat, omgevingsvergun- 
 ning, voor het realiseren van een brug
• Waterlandse Zeedijk 11A, omgevingsvergunning,  
 voor het realiseren van een gemaal

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, de polder en dijk op het traject  
 De Gors en Vurige Staart, voor het uitvoeren van  
 dijk- en kadeversterkingsmaatregelen

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)

23-11   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
23-11   Digitale informatie avond parkeren 
 binnenstad Monnickendam
03-12 Voorbereidende en raadsvergadering. 
 Voor meer informatie kijk op 
 www.waterland/nl bij agenda 
 raadsvergadering.

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Vanwege 
de coronamaatregelen is het echter niet moge-
lijk om raadsvergaderingen fysiek bij te wonen. 
Uiteraard is de raadsvergadering wel te volgen 
via www.waterland.nl en via Omroep PIM.

MAAK EEN AFSPRAAK MET 
DE ENERGIECOACH
De gemeente Waterland heeft een energie-
coach. Onze energiecoach Jan Tessel  kan u  
adviseren over kleine energiebesparende maat-
regelen, een energiebewuste leefstijl en hij  
bekijkt met een zeer goede warmtescan-camera 
waar de grootste winst te behalen is met verbe-
terde isolatie maatregelen in uw woning. 
Daarbij kan hij u adviseren over de ontwikke-
lingen in de richting van toekomstig aardgasvrij 
wonen. De helft van het bedrag voor het advies 
komt voor rekening van de gemeente, de rest 
betaalt de bewoner.
De looptijd van de actie is van 15 november 
2020 tot 10 maart 2021 of tot het moment 
waarop het budget op is. Aanmelden kan via  
gemeente@waterland.nl  onder vermelding van  
‘Energiecoach’. 
Meer info staat op;
https://www.waterland.nl/energiecoach.

PRAAT MEE OVER PARKEREN IN DE 
BINNENSTAD VAN MONNICKENDAM
Woont u, of bent u ondernemer in de binnenstad 
van Monnickendam? Praat dan mee over parke-
ren in de binnenstad!
Tijdens de digitale informatie avond op maan-
dag 23 november delen wij de eerste uitkom-

sten van de laatste parkeermetingen en willen 
wij graag samen met u in beeld brengen of deze 
uitkomsten overeenkomen met uw eigen erva-
ringen. Aanmelden kan gemakkelijk via onze 
website: www.waterland.nl/nieuws/parkeren.

JONGERENTAFEL OVER DUURZAME 
ENERGIE IN NOORD-HOLLAND
Waar kunnen nog windturbines en zonnepane-
len geplaatst worden in Noord-Holland? Dat is 
een moeilijke vraag. Niet iedereen is voorstan-
der van windturbines en zonneweides in het 
landschap of op het water. Maar ze moeten er 
wel komen. Er moeten nu keuzes gemaakt voor 
de toekomst. Jouw toekomst.

Advies geven
De  Noord-Hollandse Energie Regio is op zoek 
naar jongeren die willen meedoen aan de jonge-
rentafel van de Regionale energiestrategie (RES) 
van Noord-Holland Zuid. Dit is de regio waar  
gemeente Waterland onder valt. Welke ge-
bieden vind jij wel en niet geschikt voor wind- 
turbines of zonnepanelen? Waar moeten we op 
letten? Aan de jongerentafel formuleren jullie 
samen een advies aan gemeenten, waterschap-
pen en de provincie. Dit advies wordt meegeno-
men in de RES 1.0.
Ben je tussen de 18 en 24 jaar en woon je in 
Noord-Holland? En wil je meepraten over de  
opwek van duurzame energie? Geef je dan op 
via https://energieregionhz.nl/jongerentafel. 
Daar vind je ook meer informatie.
Aanmelden kan tot en met 26 november.  
De bijeenkomsten zijn online  op:
• Woensdag 9 december van 19.00 – 21.00 uur
• Woensdag 16 december van 18.30 – 21.30 uur
• Woensdag 6 januari van 18.30 – 21.30 uur.

ORANGE THE WORLD 
STOP GEWELD TEGEN VROUWEN
Waterland doet mee aan de actie ‘Orange the 
World’. Dit is de internationale campagne van 
de Verenigde Naties ‘Stop geweld tegen vrou-
wen en meisjes’. In de periode van 25 november 
tot en met 10 december wordt de kerktoren van 
de Grote Kerk in Monnickendam zoveel mogelijk 
oranje verlicht. 

Coronacrisis en toename geweld
Soroptimistenclub Waterland vraag met de cam-
pagne in onze regio aandacht voor deze proble-
matiek. Niet alleen in onze omgeving, maar uit 
de hele wereld komen er berichten binnen over 
de toename van huiselijk geweld tijdens de co-
ronacrisis. 

Geweld tegen vrouwen bestrijden
Naast huiselijk geweld maken vrouwen en meis-
jes ook allerlei andere soorten geweld mee,  
zoals straatintimidatie, stalking, cybergeweld  
of seksuele intimidatie op het werk, op school 
of in de horeca. De overgrote meerderheid van 
vrouwen die met geweld of intimidatie te maken 
krijgen doet hiervan geen aangifte of melding. 
Overheden en organisaties willen bewustwor-
ding creëren onder vrouwen én mannen, om het 
taboe te doorbreken en samen te zorgen dat 
vrouwen en meisjes geweld kunnen melden. 
Zelf hulp nodig? Kijk voor informatie op de site 

van de gemeente: www.waterland.nl of bel  
Veilig Thuis 088-2000 (advies en meldpunt voor 
huiselijk geweld).

DE GEMEENTE WATERLAND ZOEKT 
TWEE BELEIDSMEDEWERKERS 
SOCIAAL DOMEIN 
24-32 uur per week 
Goede zorg die voor iedereen toegankelijk is, 
dat is het Waterlandse uitgangspunt. Tegelijker-
tijd wordt ook inzet en eigen kracht van mensen 
gevraagd. Dit Waterlandse uitgangspunt vorm-
geven is dan ook met recht een uitdaging, waar-
bij jij wordt uitgedaagd om al jouw talenten en je 
creativiteit in te zetten. 
Als je al jouw talenten en je creativiteit dan ook 
nog eens kostenbewust inzet, dan ben jij de  
beleidsmedewerker voor het sociaal domein die 
wij zoeken. Kijk voor de uitgebreide vacature-
tekst op www.Waterland.nl  of RegioflexWerk.

Onze energiecoach Jan Tessel is al jarenlang 
een bekend gezicht in Waterland op gebied van  
energiebesparing.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk 
heeft 13 november het Predicaat Koninklijk 
uitgereikt aan Hakvoort Shipyard in Monnic-
kendam. De onderscheiding betekent dat het 
101-jarige familiebedrijf het Predicaat Konink-
lijk mag toevoegen aan de naam en de Konink-
lijke Kroon mag opnemen in het logo. Ook voor 
Monnickendam is het een primeur. De stad 
had nog geen koninklijk bedrijf in haar midden.
-toevoegen foto Hakvoort -

Botters en jachten
Het begon allemaal in 1919 toen Albert Hak-
voort een werf en enkele percelen in Monnic-
kendam kocht. Daar startte hij met de bouw 
van eenvoudige houten vissersschepen, bot-
ters. Later ging het bedrijf over op de bouw van 
stalen casco’s, viskotters van 20 tot 25 meter. 
Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw richt de 
scheepsbouwer zich op jachtbouw. Hakvoort 
Shipyard ontwikkelt superjachten tot 65 me-
ter die tot de beste van de wereld behoren. 
Hiermee won het bedrijf al acht internationale 
prijzen.

Weinig fouten maken
“We zijn een platte organisatie. Hiërarchie 
kennen we hier niet. We maken allemaal wel-
eens fouten. De kunst is er zo weinig mogelijk 
te maken.” Zo omschreef Klaas Hakvoort vorig 
jaar op Cruijffiaanse wijze het succes van de 
onderneming. 
Samen met zijn broer Albert vormt hij de vierde 
generatie jachtbouwers van het familiebedrijf. 
Van Dijk: “Mooi is dat – de kracht van fami-
liebedrijven. Ik merk het vaker tijdens mijn 
bezoeken in de provincie. Hakvoort is een ge-
zond bedrijf met een goed fundament voor een 
gezonde toekomst. Het heeft aandacht voor 
duurzaam ondernemen en toont maatschap-
pelijke betrokkenheid door sponsoring van 
lokale goede doelen.” 

Predicaat Koninklijk
Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding 
voor verenigingen, stichtingen, instellingen of 
grote ondernemingen. Alleen de Koning kan 
het Predicaat toekennen. Het symboliseert het 
respect, de waardering en het vertrouwen van 
de Koning tegenover de ontvanger en wil niet 
zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is 
of een andere relatie heeft met het Koninklijk 
Huis. 
“We zijn heel trots dat wij het Predicaat  
Koninklijk mogen voeren”, aldus de broers 
Klaas en Albert Hakvoort. “Het is een bekro-
ning op het werk dat de huidige en vorige ge-
neraties met hun ondernemerschap en passie 
hebben opgebouwd. Bovendien een groot 
compliment voor al onze medewerkers en on-
deraannemers die zich in de jaren aan onze 
familiewerf verbonden hebben. Hun inzet en 
vakmanschap hebben dit succes mogelijk ge-
maakt.”
Burgemeester Sicko Heldoorn: “De gemeente 
Waterland is trots op dit markante en beeld-
bepalende bedrijf in Monncikendam. Hakvoort  
is daarnaast ook al decennialang  een solide  
werkgever voor veel vaklui. Voor de  
Monnickendamse gemeenschap is Hakvoort 
een begrip. Ik feliciteer de familie Hakvoort en 
hun medewerkers van harte met dit welver-
diende succes.”
Als gevolg van de coronamaatregelen werd het 
predicaat in kleine kring  uitgereikt.

EERSTE PREDICAAT KONINKLIJK IN MONNICKENDAM
BESTUUR
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