
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:
Ilpendam
• Tormentil 2, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
Monnickendam
• Noordeinde 45, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van de bestemming dienstverlening naar  
 de bestemming wonen
• Brugstraat 6, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een schuur met overkapping
• Johan Buijeslaan 21, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
• Oudelandsdijkje 10, omgevingsvergunning, voor  
 het herbouwen van een stolpboerderij

• Bloemendaal 2, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van zonnepanelen
 
Verleend:
Broek in Waterland
• Veenderijgouw 14, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak
Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 31C, omgevingsver- 
 gunning, voor het realiseren van een bijgebouw

Weigering:
Monnickendam
• Niesenoortsburgwal 42, omgevingsvergunning,  

 voor het plaatsen van een overkapping (na beslis- 
 sing op bezwaar)

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Gemeente Waterland - ontwerp- 
 besluit omgevingsvergunning - betreft de oprich- 
 ting van een inrichting - Gouw 18, Zuiderwoude
• Bekendmaking, toewijzen gehandicapten- 
 parkeerplaats voor de bewoner(s) van Buiten- 
 weeren 18, Broek in Waterland aan de voorzijde  
 van de woning

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)

07-12   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
17-12 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.

BURGEMEESTER HELDOORN 
ONTVANGT SINTERKLAAS 
CORONAPROOF OP MARKEN
Vorige week heeft burgemeester Sicko Heldoorn 
Sinterklaas en zijn pieten verwelkomd bij het 
Paard van Marken. De pakjesboot werd bege-
leid door twee reddingsboten van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij. De ont-
vangst werd gefilmd zodat alle Marker kinderen 
het digitaal konden volgen. De goedheiligman 
vervolgde daarna zijn weg op Marken naar de 
bingostudio, waar de Sint bingomaster werd 
van een “live” uitzending van de digitale kin-
derbingo. Naderhand heeft Sint de bingoprijzen 
voor de kinderen persoonlijk thuisgebracht.
De organisatie van deze Sintmiddag was tradi-
tiegetrouw in handen van de Marker Evenemen-
ten Stichting (MES). Het filmpje van de intocht is 
te zien bij omroep Pim.

DE GEMEENTE WATERLAND ZOEKT 
EEN LEERPLICHTAMBTENAAR EN 
CONSULENT WERK
(voor 24 uur per week)
Wij zijn op zoek naar een ervaren Leerplichtamb-
tenaar en Consulent Werk. Jij hebt in eerste in-
stantie een maatschappelijke zorgtaak, maar 
kan ook -wanneer dat nodig is- handhavend 
optreden. 
Ben jij die enthousiaste, betrokken collega die 
stevig in z’n schoenen staat?
En heb je een afgeronde relevante HBO oplei-
ding en beschikt bij voorkeur over het diploma 
leerplichtambtenaar, een geldige BOA-certifi- 
cering en minimaal 2 jaar aantoonbare werk-
ervaring als leerplichtambtenaar? Dan ben jij 
degene die wij zoeken. Kijk voor de uitgebreide 
vacaturetekst www.waterland.nl/vacatures 

NL-ALERT CONTROLEBERICHT OP 
7 DECEMBER

Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt de 
overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel 
Nederland. In een NL-Alert staat wat er aan de 
hand is, wat je moet doen en waar je meer in-
formatie kunt vinden. Je ontvangt NL-Alert op je 
mobiel. Daarvoor hoef je niets te doen. Met het 
NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het 
is om een NL-Alert te ontvangen.  Let op: het NL-
Alert controlebericht kan luid binnenkomen als 
je een koptelefoon of oordopjes gebruikt. 

BURGEMEESTER HELDOORN 
BEDANKT HELDHAFTIGE 
BETROKKENEN ONGELUK GALGERIET
Vorig week bezocht burgemeester Heldoorn de 
betrokkenen van het ongeluk op 23 september 
op het Galgeriet waarbij een auto te water raak-
te. De betrokkenen aarzelden geen moment en 
hebben er samen alles aan gedaan om de auto-
mobiliste uit het voertuig te halen en op de kant 
te krijgen. 
Lila Schmeinck was de eerste die direct te wa-
ter sprong en zo volgden ook Daan Winkel en 
Pieter Schouten, die beiden werkzaam waren 
in de jachthaven. Ze wisten de automobiliste 
met behulp van Arnold Schmeinck, van de tjalk  
‘Zuiderzee’ gelegen aan ’t Prooyen, aan de kant 
te krijgen, waar Jan Dijkman vervolgens begon 
met reanimeren. Helaas heeft hun dappere  
optreden niet mogen baten, en is de 92 jarige 
automobiliste overleden. 
Om Lila, Daan, Pieter, Arnold en Jan te bedanken 
is er een kleine bijeenkomst georganiseerd bij 
de werkgever van Daan en Pieter, Jachthaven 
Waterland in Monnickendam. Het was een gro-
te verrassing dat de burgemeester ‘s morgens 
langs kwam in de zogenaamde koffiepauze. 
Burgemeester Heldoorn: “Ik wil mijn waardering 
uitspreken en hen bedanken voor hun heldhaf- 
tige inzet en snelle handelen”.

Vanaf dinsdag 1 december 2020 vervangt de 
‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ (corona-
wet) de noodverordeningen en de aanwij-
zingsbesluiten die door de Veiligheidsregio  
Zaanstreek-Waterland zijn uitgegeven. Deze 
wet geldt voor de komende drie maanden en 
kan indien nodig steeds met drie maanden 
worden verlengd.

Mondkapjes
Om verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan, wil het kabinet het dragen van een 
mondkapje in onder andere winkels, musea, 
restaurants en theaters vanaf 1 december ver-
plichten. Ook in het onderwijs (met uitzonde-
ring van de basisschool) moeten mensen dan 
een mondkapje gaan dragen. Voor contact- 
beroepen geldt de regel zowel voor de klant 
als de professional, zoals de kapper of de rij- 
instructeur. In het openbaar vervoer was een 
mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit 
ook het geval in stations en bij bus- en tramhal-
tes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen 
van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, 
riskeert een boete van 95 euro.
Medische mondneusmaskers zijn bedoeld 
voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor 
gebruik in winkels, op school, in het OV en bij 
de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mond-
kapjes die te koop zijn bij de drogist of de su-
permarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt 
de neus en mond niet volledig, en mag daarom 

niet worden gebruikt als alternatief voor een 
mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
een sjaal of bandana.

Uitzondering
De verplichting tot het dragen van een mond-
kapje geldt niet voor mensen die vanwege een 
beperking of ziekte geen mondkapje kunnen 
dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen 
mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat 
deze uitzondering voor hen geldt. Mondkap-
jes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten,  
acteren, muzikale repetities of optredens en 
het geven van interviews op radio en tv.
Meer informatie over corona vindt u op:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19 

MONDKAPJE VERPLICHT PER 1 DECEMBERBESTUUR

Week 49
3 december 2020

Arnold Schmeinck, Lila Schmeinck, Daan Winkel, 
Pieter Schouten, Jan Dijkman en Sicko Heldoorn.


