
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
• Eilandweg 21, omgevingsvergunning, voor het  
 slopen van de bestaande bebouwing en realise- 
 ren van een woonhuis met bijbehorend bouwwerk  
 voor kleinschalig toeristisch overnachten

• Noordmeerweg 8, omgevingsvergunning, voor  
 het samenvoegen van 2 woningen
• Atjehgouw 4, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een zwemvijver
• Nieuwland 20, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een Kleinschalige Toeristische  
 Overnachtingsmogelijkheid
• Veenderijgouw 14, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak
Ilpendam
• Watermunt 15, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een schuur met overkapping
Marken
• Kruisbaakweg 6, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van zes woningen
Monnickendam
• Johan Buijeslaan 34, omgevingsvergunning, voor  

 het verbouwen van een praktijkruimte naar  
 2 woningen
• Zuideinde 24, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een berging op het zijerf

Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 58, omgevingsver- 
 gunning, voor het realiseren van een woonhuis ter  
 vervanging van de schuur
• Zuiderwouder Dorpsstraat 42 A, omgevings- 
 vergunning, voor het realiseren van een bijge- 
 bouw
 
Verleend:
Broek in Waterland
• Molengouw 44, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een nieuw woonhuis

• Wagengouw 56, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van de gevels van het woonhuis
• De Erven 2, omgevingsvergunning, voor het her- 
 stellen van de fundering en het aanleggen van een  
 kelder onder de woning
Marken
• Flevostraat tegenover 11, omgevingsvergunning,  
 voor het vervangen van de brug
Monnickendam
• Oudelandsdijkje 1, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een dam met duiker

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Gemeente Waterland - medede- 
 ling nieuwe noodverordening COVID- 18 novem- 
 ber 2020

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)

03-12 Voorbereidende en raadsvergadering. 
 Voor meer informatie kijk op 
 www.waterland/nl bij agenda 
 raadsvergadering. 
07-12   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie

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.

SLOPEN OUDE PARKEERWACHTER 
HUISJE OP PARKEERTERREIN MARKEN
Ingang en uitgang tijdelijk over één baan

Aanstaande maandag 30 november wordt be-
gonnen met de sloop van het oude parkeer-

wachter huisje op het grote parkeerterrein 
van Marken. Het huisje kan gesloopt worden 
omdat het niet langer in gebruik is. Tijdens de 
sloop werkzaamheden die ongeveer tot 14 de-
cember duren is de ingang van het parkeerter-
rein afgesloten. In- en uitgaande auto’s maken 
om beurten gebruik van de uitgang. Tijdens 
de werkzaamheden is ook de parkeerauto-
maat gedurende enkele dagen buiten gebruik. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de heer Mesut Gunal, medewerker 
Bouwkunde, tel 0299-65 85 17 of via de email  
Mesut.Gunal@waterland.nl.

MELD HET ALS DE STRAATVERLICHTING 
OVERDAG BRANDT
De straatverlichting in Waterland krijgt, net als in 
andere Noord-Hollandse gemeentes, een nieuw 
digitaal besturingssysteem. De komende weken 
test netbeheerder Liander dit nieuwe systeem 
in onze gemeente. De testperiode duurt van  
16 november tot 11 december.
Tijdens deze testperiode, kan het zijn dat de 
straatverlichting op sommige plekken overdag 
brandt. In ieder geval in de historische kern van 
Monnickendam en in de Markgouw brandden 
hier en daar de straatverlichting overdag. Maar 
we horen ook graag meldingen van de andere 
wijken en kernen als daar de straatverlichting 
overdag brandt. Met uw meldingen kunnen we 
het systeem verbeteren.

Ziet u overdag ergens brandende straatverlich-
ting? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan  
Gemeente Waterland via www.waterland.nl on-
der de button melding openbare ruimte of via 
de email gemeente@waterland.nl. Als de straat-
verlichting overdag brandt werkt het nieuwe 
systeem namelijk nog niet goed en moeten er 
aanpassingen worden gedaan. 

MAAK EEN AFSPRAAK MET 
DE ENERGIECOACH
De gemeente Waterland heeft een energie-
coach. Onze energiecoach Jan Tessel kan u ad-
viseren over kleine energiebesparende maatre-
gelen, een energiebewuste leefstijl en hij bekijkt 
met een zeer goede warmtescan-camera waar 
de grootste winst te behalen is met verbeterde 
isolatie maatregelen in uw woning. 
Daarbij kan hij u adviseren over de ontwikke-
lingen in de richting van toekomstig aardgasvrij 
wonen. De helft van de kosten 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 
en dan zoekfunctie energiecoach.

Het Marker museum, museum de Speeltoren 
en de Waterlandse muziekschool (actief in 
meerdere gemeenten) krijgen een eenmalige 
corona compensatie van ruim 70.000 euro. Het 
Markermuseum krijgt € 30.441,-, Museum De 
Speeltoren krijgt € 17.800,-en de Waterlandse 
muziekschool krijgt € 22.639,-. De provincie 
Noord-Holland draagt 65% van de compen-
satie bij en de gemeente Waterland de ande-
re 35%. Voor de Waterlandse Muziekschool 
wordt 35% van het bedrag door de gezamenlij-
ke betrokken gemeenten opgebracht.

De culturele instellingen krijgen deze compen-
satie omdat zij financieel hard getroffen zijn 
door de coronamaatregelen. Veel culturele 
instellingen waren gedwongen om half maart 
per direct te sluiten om verdere verspreiding 
van het virus te voorkomen en verloren zo een 
groot deel van hun inkomsten. De provincie en 
gemeenten hebben besproken welke instellin-
gen in aanmerking kwamen voor ondersteu-
ning.  Een van de voorwaarden was dat het 
vitale, regionaal belangrijke, cultuur instel-
lingen betrof.  Het Marker museum, Museum 
De Speeltoren en de muziekschool Waterland 
voldoen aan deze criteria en krijgen daarom 
compensatie. Het doel van de financiële on-
dersteuning is om de regionale culturele infra-
structuur in stand te houden zodat deze na de 
coronacrisis weer actief kan worden.

Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Door de prima 
samenwerking tussen provincie en gemeenten 
kunnen we de culturele instellingen goede  
ondersteuning bieden. Ons gezamenlijke doel 
is om de culturele sector door de coronagolf 
te loodsen. Cultuur is de voedingsbodem voor 
talent, zorgt voor verbinding in Waterland 
en draagt bij aan het woonplezier van onze   
inwoners .”

CORONACOMPENSATIE VOOR MARKER MUSEUM, DE SPEELTOREN 
EN WATERLANDSE MUZIEKSCHOOL 
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Onze energiecoach Jan Tessel is al jarenlang 
een bekend gezicht in Waterland op gebied van  
energiebesparing.


