
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
• Zuideinde 11, omgevingsvergunning, voor het  
 uitbreiden van het woonhuis
• Nieuwland 32, omgevingsvergunning, voor het  
 uitbreiden en renoveren van een basisschool

Ilpendam
• Kerkstraat 18A, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van twee vlotsteigers

Marken
• Walandweg 2, omgevingsvergunning, voor het  
 kappen van bomen op het sportpark SV Marken

Monnickendam
• Oude Zijds Burgwal 56, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een woonhuis
 

Verleend:
Monnickendam
• Monnickenmeer nabij 5, omgevingsvergunning,  
 voor het aanleggen van een dam en duiker
• Brugstraat 2, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een schuur

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

Openingstijden gemeentehuis:  
Maandag t/m  vrijdag 09.00 - 12.30 uur.

Milieustraat Purmerend: 
Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend

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
(Vergeet uw afvalpas niet!)

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.

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

In verband met kerst en oud en nieuw is het 
gemeentehuis gesloten op: 
• Vrijdag 1 januari 
Ook de Milieustraat in Purmerend is op 
deze feestdagen gesloten.

BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN 
ZARKEN IN MONNICKENDAM 
In de week van maandag 4 januari 2020 wordt 
(onder voorbehoud van de weeromstandig- 
heden) gestart met het her-bestraten van de 
Kerkstraat in Monnickendam. Het betreft het 
gedeelte van de Zarken vanaf de Kloosterstraat 
t/m de Kerkstraat.
Tijdens de werkzaamheden is dit gedeelte ge-
stremd voor al het verkeer. Met de aannemer 
zijn afspraken gemaakt om de rijbaan gefaseerd 
uit te breken zodat de rijbaan alleen op werk-
dagen gestremd is voor het verkeer. Tijdens 
de werkzaamheden worden loopschotten neer- 
gelegd om de bereikbaarheid van de woningen 
voor voetgangers te garanderen.
De afzettingen en omleiding wordt met borden 
aangegeven. De werkzaamheden worden uitge-
voerd door de firma Nota Infra BV en gaan naar 
verwachting 4 weken duren.

Vragen/contact
De werkzaamheden worden begeleid door de 
heer J. Verleg van de afdeling Openbare Werken. 
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmer- 
kingen gerust contact op. De heer Verleg is be-
reikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 of 
via de email op justin.verleg@waterland.nl.

AFSLUITEN VERZAMELCONTAINERS 
EN AFVALBAKKEN
Rond de jaarwisseling zullen diverse verzamel-
containers en afvalbakken worden afgesloten. 

Afsluiten verzamelcontainers rond de jaarwis-
seling. 
Op 31 december 2020 vanaf 18.00 uur zullen de 
ondergrondse papier, kleding en PMD contai-
ners worden afgesloten. 
Op 1 januari 2021 vanaf 11.00 uur worden deze 
weer open gezet. Wilt u uw afval (papier/ 
karton/kleding/PMD) niet aanbieden tijdens 
jaarwisseling. 

Afsluiten openbare afvalbakken
Vanaf maandag 28 december 2020 worden de 
openbare (zwerf) afvalbakjes afgesloten. Van-
af 4 januari 2021 worden de openbare (zwerf)  
afvalbakjes weer geopend.
Wilt u geen afval naast de afgesloten afvalbak-
ken zetten.

Aanbod karton en papier bij 
verzamelcontainers
Het aanbod van karton (dozen e.d.) is landelijk 
en ook in gemeente Waterland zeer groot. Dit 
leidt vaak tot verstoppingen en daardoor vervui-
ling en een toename van zwerfafval.
Wilt u het karton zoveel mogelijk verkleinen 
zodat de onder- en bovengrondse papiercontai-
ners niet verstopt raken en geen oud papier of 
karton bij de verzamelcontainers achterlaten. 
Gemeente Waterland zal zijn uiterste best doen 
om de leegfrequentie van de verzamelcontai-
ners rond de feestdagen te verhogen.

DE GEMEENTE WATERLAND 
ZOEKT EEN
• TEAMMANAGER SAMENLEVING 
• TEAMMANAGER RUIMTE 
• TEAMMANAGER REALISATIE 
• TEAMMANAGER BEDRIJFSVOERING
(36 uur per week)
De huidige structuur van de organisatie wordt 
aangepast naar 5 teams. 
Als teammanager heeft u de uitdaging om mee 
te bouwen aan deze nieuwe organisatie!
Als teammanager bent u eindverantwoordelijk 
voor een team en bepaalt u de prioriteiten. 
U zorgt voor een adequate doorvertaling van de 
opdrachten van de directie binnen het team. 
En bent verantwoordelijk voor en het aan-
spreekpunt wat betreft de kwaliteit van de werk-
zaamheden van het team in z’n geheel en van 
de individuele resultaten van de medewerkers 
binnen het team. 
Meer weten over deze vacatures? Bekijk dan 
onze website: www.waterland.nl/vacatures.

Vanwege het coronavirus en het beperken van 
de contactmomenten, is het inzamelen van de 
kerstbomen dit jaar anders geregeld dan voor-
gaande jaren. 
Op donderdag 7 januari kunt u uw kerstboom 
(geen kunstboom, en ontdaan van versiering) 
neerleggen op de plek waar u het huisvuil we-
kelijks aanbiedt. Vanaf 07.00 uur ’s morgens 

maakt onze inzamelaar door heel Waterland 
een ronde om de kerstbomen 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 
energieopwekking.

KERSTBOMEN INZAMELING 2021BESTUUR

Week 53
31 december 2020


