
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
• Noordmeerweg 8 en 6, omgevingsvergunning, voor  
 het samenvoegen van twee woningen
• Molengouw 60, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een woonhuis met bijbehorend  
 bouwwerk

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Gemeente Waterland - Wijziging  
 financiële verordening

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 t/m  vrijdag 09.00 - 12.30 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)

14-01-2021 Voorbereidende vergadering
21-01-2021 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.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN BALIE 
PUBLIEKSZAKEN EN GEMEENTEHUIS
De balie van Publiekszaken heeft in verband met 
het Coronavirus aangepaste openingstijden:
De balies zijn geopend van maandag t/m vrij-
dag van 09.00 - 12.30 uur. Telefonisch zijn we 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 
- 16.00 uur. 
De balie is alleen open alleen open voor aanvra-
gen die strikt noodzakelijk zijn en niet digitaal 
aangevraagd kunnen worden. U kunt alleen 
langskomen op afspraak. Vrije inloop is dus niet 
mogelijk. 
In verband met kerst en oud en nieuw is het  
gemeentehuis gesloten op:
• Vrijdag 25 december
• Vrijdag 1 januari
Ook de Milieustraat in Purmerend is op deze 
feestdagen gesloten. 

KERSTBOMEN INZAMELING 2021
Vanwege het coronavirus zal  ook het inzame-
len van de kerstbomen er dit jaar anders aan toe 
gaan dan voorgaande jaren. Zo werden voor-
gaande jaren de kerstbomen in sommige kernen 
door vrijwilligers en kinderen opgehaald maar 
om contactmomenten zoveel mogelijk te beper-
ken doet de gemeente het dit jaar zelf.
Op donderdag 7 januari kunt u uw kerstboom 
(geen kunstboom, en ontdaan van versiering) 

op de reguliere aanbiedplaats aanbieden. Van-
af 07.00 uur ’s morgens maakt onze inzamelaar 
door heel Waterland een ronde om de kerst- 
bomen op te halen. 

Er vindt in verband met milieuvervuiling geen 
kerstboomverbranding plaats.De verzamelde 
kerstomen worden bij een biomassa-centrale in 
Noord-Holland verkleind en gebruikt voor ener-
gieopwekking.  

DE GEMEENTE WATERLAND 
ZOEKT EEN   
MEDEWERKER BESTUURS- EN 
MANAGEMENTONDERSTEUNING
Als Bestuurs- en Managementondersteuner ben 
jij de representatieve, attente en verbindende 
schakel tussen het college, de ambtelijke or-
ganisatie, de inwoners, externe organisaties en 
andere overheden. Je verricht ondersteunende, 
ontzorgende werkzaamheden voor de college-
leden, de burgemeester en de directie, zoals 
beheren van agenda’s, plannen van bijeenkom-
sten, administratieve werkzaamheden.  Voor 
meer informatie: www.waterland.nl/vacatures.

GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE
In verband met de coronamaatregelen wordt er 
dit jaar geen gemeentelijke nieuwjaarsreceptie 
georganiseerd.
De burgemeester, Sicko Heldoorn, houdt wel 
een digitale nieuwjaarstoespraak.

V.l.n.r. Marian van der Weele, Marieke van Dijk, Philip Greep

Er was een drukke agenda afgelopen week voor 
de gemeenteraad. Zo was er een extra vergade-
ring gepland op woensdag 16 december en dat 
was niet geheel zonder reden. 
De gemeenteraad heeft in haar raadsverga-
dering van 16 december namelijk besloten om 
Marian van der Weele voor te dragen als nieu-
we burgemeester van de gemeente Waterland. 
Mevrouw van der Weele toont grote interesse 
in de historie van onze kernen, heeft een goede 
visie op het toerisme en de waarden van ons 
landschap. Om dat landschap te verkennen 
zal de gemeenteraad haar, zoals in de profiel-
schets was te lezen, een paar passende laarzen 
aanbieden.

Maar daar bleef het niet bij. Want in de raads-
vergadering van donderdag 17 december was 
te zien hoe Marieke van Dijk werd beëdigd als 
wethouder én hoe Philip Greep werd benoemd 
als Griffier. 

Met de installatie van Marieke van Dijk is het 
Waterlands college weer compleet. De nieuwe 
wethouder zit namens D66 Waterland in het 
college en krijgt de portefeuilles; Financiën, 
Onderwijs, Toerisme en  recreatie, Cultuur, de 
Kernraden, Sport, Landschap en Economische 
zaken.

RAAD WATERLAND DRAAGT MARIAN VAN DER WEELE VOOR 
ALS NIEUWE BURGEMEESTER

BESTUUR

Week 52
24 december 2020

KERSTWENS VAN DE BURGEMEESTER Beste inwoners van Waterland,

Net als iedereen had ik gehoopt dat we de 
feestdagen in december met minder beper-
kingen hadden kunnen vieren.  Met familie en 
vrienden het moeilijke jaar 2020 achter ons  
laten en met vertrouwen uitkijken naar het  
nieuwe jaar. 
Helaas, het kan niet. We zitten in de tweede  
coronagolf: de besmettingscijfers zijn toren-
hoog,  ziekte en sterfte om ons heen en de zorg 
raakt steeds verder overbelast.
Mijn dringende oproep aan alle inwoners is dan 
ook; hou je aan de maatregelen, beperk contact 
zoveel mogelijk en blijf zoveel mogelijk thuis. 
Ik begrijp dat het niet makkelijk is: de kinderen 
niet naar school, de winkels dicht en weer thuis-
werken. 
Voor ondernemers die al lange tijd dicht zijn, of 
nu weer moeten, is de situatie bijna onverteer-
baar. 
Het is niet gemakkelijk en we zijn allemaal klaar 

met de coronamaatregelen na negen maanden  
afstand houden.  Maar het moet écht.  We  
moeten het doen voor elkaar.

Ik vraag jullie ook om extra aandacht te geven 
aan familie, buren of bekenden,  die het nog 
moeilijker hebben, bijvoorbeeld omdat ze alleen 
zijn of  financiële problemen hebben.  Juist nu 
moeten we daar een oogje op houden. 
Inwoners van onze gemeente, onze onderne-
mers, vrijwilligers en mensen in de zorg hebben 
laten zien dat zij veerkrachtig zijn en oog heb-
ben voor een ander. 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Ik ben  
ervan overtuigd dat wij het  kunnen volhouden 
in deze moeilijke tijden. Samen krijgen we het 
coronavirus onder controle.

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2021

Sicko Heldoorn
Burgemeester van Waterland


