
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
•  Dorpsstraat 5, omgevingsvergunning, voor het 

herstellen van de fundering
•  Hofweg 10, omgevingsvergunning, voor het reali-

seren van een nieuwe woning

Marken
•  Zuiderzeeweg 58, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen
•  Zuiderzeeweg 56, omgevingsvergunning, voor het 

Plaatsen van zonnepanelen
•  Kerkbuurt 186, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een beun aan de achterzijde van de 
woning en het wijzigen van de gevel

Monnickendam
•  Elger 4, omgevingsvergunning, voor het wijzigen 

van de voorgevel

Watergang
•  De Dollard 30, omgevingsvergunning, voor het 

splitsen van het bedrijfspand en het plaatsen van 
overheaddeuren

•  Kerkstraat 36, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen

•  Broekermeerdijk 34A, omgevingsvergunning, 
voor het kappen van vijf bomen

Verleend:
Marken
•  Kerkbuurt 186, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een beun aan de achterzijde van de 
woning en het wijzigen van de gevel

Monnickendam
•  Zuideinde 8, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen
•  Zuideinde 18, omgevingsvergunning, voor het slo-

pen van de schuur
•  Havenstraat 34, omgevingsvergunning, voor het 

wijzigen van het kozijn en plaatsen van een mar-
kies

Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat, omgevingsvergun-

ning, voor het wijzigen van de dakkapellen, een 
schoorsteen.

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Oproep standplaats voor verkoop 

van dagverse jus d’ Orange en aanverwante pro-
ducten nabij supermarkt bij de Boxenring op Mar-
ken

•  Bekendmaking, Werkzaamheden bermen Het 
Trefpunt
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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 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Dinsdag t/m vrijdag 07.30 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Zaterdag 08.30 - 14.30 uur
(Legitimatie verplicht)

De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Monnickendam en de raadsver-
gaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie 
www.gemeenteraadwaterland.nl. De vergaderin-
gen van de gemeenteraad kunt u live volgen via 
onze website en via Omroep PIM.  

17/2     vergadering monumenten en 
    welstandscommissie
27/2  19.30 uur voorbereidende vergadering, 
  22.00 uur  raadsvergadering

Na een eerste inventarisatie lijkt het erop dat 
de stormschade van afgelopen zondag en 
maandag in de gemeente Waterland is meege-
vallen. Hierbij een aantal meldingen die bij de 
gemeente en bij de brandweer zijn binnenge-
komen. In Broek in Waterland is op een eigen 
weg een boom omgewaaid, die door de bewo-
ners zelf is weggehaald. Zondagavond is om 
ongeveer 21.00 uur een lantaarnpaal in Wa-
tergang omgewaaid, die is dezelfde avond nog 
van de weg gehaald. Er is stormschade gemeld 
aan de Nicolaaskerk in Monnickendam. Maan-
dag bleken twee bomen vlakbij basisschool De 
Overhaal in Zuiderwoude niet meer stabiel. Uit 
voorzorg zijn toen de kinderen uit de lokalen 
gehaald en kregen sommige groepen les in de 
nabij gelegen kerk. De gemeente is meteen 
begonnen met het verwijderen van de bomen.

STORMSCHADE WATERLAND VALT MEE

SPEELSE MUSEUMDAGEN VOOR 
KINDEREN 

In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen (6-12) 
zich weer helemaal uitleven in het Waterlands-
museum de Speeltoren in Monnickendam met 
drie creatieve en leerzame workshops zoals: 
“Muziekinstrument maken” of “Creatief met Wol 
en Vilt” of “Archeologie4Kids”. De echte speur-
neuzen mogen elke dag proberen de spannen-
de Museumspeurtocht op te lossen en kleine 
kinderen kunnen lekker spelen in het Ontdek-
huisje van de Juniorzaal. Voor meer informatie  
www.despeeltoren.nl. 

ZWEM- & FORTNITE SPEKTAKEL IN DE 
VOORJAARSVAKANTIE

Zit jij in groep 3 t/m 8 en heb jij in de voorjaars-
vakantie zin om te sporten? Meld je dan aan 
voor het Zwemspektakel Waterland op maan-
dag 17 februari en/of het Fortnite Spektakel 
op dinsdag 18 februari van Team Sportservice 
Zaanstreek-Waterland. Voo meer info en aan-
melden www.teamsportservice.nl/zaanstreek-
waterland.

COMPUTERREGELING

Bewoners kunnen een vergoeding aanvragen 
voor de aanschaf van een computer voor hun 
schoolgaande kinderen. De voorwaarden hier-
voor zijn: het inkomen is niet hoger dan 120% 
van de voor hen geldende bijstandsnorm en het 
vermogen is niet hoger dan de vermogensgren-
zen die gelden in de Participatiewet.
De vergoeding is voor schoolgaande kinderen 
van 8 tot 18 jaar en bedraagt maximaal €600,- 
per gezin per vijf jaar. De computer kan pas 
gekocht worden als de gemeente een toeken-
ningsbrief heeft gestuurd. Voor meer informatie 
www.waterland.nl/computerregeling. U kunt 
ook een e-mail sturen aan sociaaldomein@ 
waterland.nl of bellen met 0299-658 585.

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 
VOLWASSENEN
Deze vergoeding is voor kosten van maatschap-
pelijke participatie voor personen vanaf 18 
jaar. Het inkomen mag niet meer zijn dan 120% 
van de voor de persoon geldende bijstand-
snorm en de aanvrager krijgt geen tegemoet-
koming van de Dienst Uitvoering Onderwijs. 
De vergoeding is maximaal € 125,- per per-
soon per kalenderjaar. Voor meer informatie:  
www.waterland.nl/vergoeding. U kunt ook een 
e-mail sturen aan sociaaldomein@waterland.nl 
of bellen met 0299-658 585.

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
De individuele inkomenstoeslag is een extra-
tje voor mensen die langer dan drie jaar een 
inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm 
hebben. Er zijn wel verschillende voorwaar-

den waaraan de aanvrager aan moet voldoen. 
Voor meer informatie: www.waterland.nl/ 
inkomenstoeslag U kunt ook een e-mail sturen 
aan sociaaldomein@waterland.nl of bellen met 
0299-658 585.

VACATURES
De gemeente Waterland zoekt per direct een

Personeels- en salarisadministrateur 
voor 24 uur per week

Als Personeels- en Salarisadministrateur ben jij 
een belangrijke schakel binnen gemeente Wa-
terland. 
Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau (bij-
voorbeeld administratie of boekhouding).
Je bent in het bezit van een praktijkdiploma sala-
risadministratie (PDL).

Breed inzetbare vergunningverlener 
voor 36 uur per week

Je beschikt in ieder geval over een afgeronde, 
relevante Mbo-opleiding en hebt aantoonbaar 
Hbo-werk- en denkniveau. Daarnaast is het een 
pré als je affiniteit hebt met verkeer of dat je 
openstaat om je expertise uit te breiden op dit 
gebied. 

Voor meer informatie: 
www.waterland.nl/vacatures

WERKEN AAN DE WEG
Werkzaamheden bermen Het Trefpunt
In de week van 17 t/m 21 februari worden de ber-
men bij buurthuis Het Trefpunt, Kerkplein 90 op 
Marken, opgeknapt en verbeterd. Direct langs 
de weg worden grasbetonblokken in de berm 
aangebracht die het stuk rijden van de bermen 
moeten voorkomen. 
Vriendelijk verzoek om hier tijdens de werk-
zaamheden niet te parkeren maar gebruik te 

maken van het parkeerterrein bij het Trefpunt of 
op het grote parkeerterrein.
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 
07:00 en 16:00 uur .
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met de heer J. Tol Telefoon: 
(0299) 658 655 of per e-mail: j.tol@waterland.nl.

Vervangen karakteristieke lantaarnpalen 
langs Zereiderpad op Marken
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
start op 17 februari met het vervangen van de ka-
rakteristieke lantaarnpalen langs het Zeiderpad, 
vanaf de Walandweg tot de Rozewerf. Ze worden 
vervangen door energiezuinige exemplaren die 
toch een historische uitstraling hebben. Volgens 
planning duren de werkzaamheden een week.
Vervanging van de oude lantaarnpalen was 
nodig omdat ze teveel gebreken vertoonden, 
die niet meer hersteld konden worden. Het 
Hoogheemraadschap heeft in overleg met de 
gemeente, speciaal voor Marken, nieuwe histo-
rische lantaarnpalen op vierkante houten palen 
laten maken.
De nieuwe armaturen uitgevoerd met LED 
technologie hebben minimaal dezelfde licht-
opbrengst maar gebruiken aanzienlijk minder 
stroom t.o.v. de oude lampen. 

SCHULDHULPVERLENING
De gemeente Waterland werkt samen met de 
Kredietbank Nederland om u te helpen bij uw 
schulden. Kredietbank Nederland gaat samen 
met u kijken naar een oplossing met als uit-
gangspunt dat u uw schulden aflost en na het 
traject schuldenvrij bent. U kunt voor informatie 
contact opnemen met de gemeente via telefoon-
nummer 0299 658 585 of u kunt rechtsreeks 
contact opnemen met Kredietbank Nederland 
via https://www.kredietbanknederland.nl.


