
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 me-
dium 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
•  Hofweg 5, omgevingsvergunning, voor het reali-

seren van een nieuwe woning  en bijgebouw t.b.v. 
kleinschalig toeristisch overnachten

Monnickendam
•  Jan Nieuwenhuyzenlaan 46, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
•  Middendam 10, omgevingsvergunning, voor het 

intern verbouwen en plaatsen van dakramen t.b.v. 

kleinschalig toeristisch overnachten
•  Noordeinde 51, omgevingsvergunning, voor het rea-

liseren van een nieuw bijgebouw
•  Trintel 117, omgevingsvergunning, voor het aanpas-

sen van het kozijn in de voorgevel
•  Noordeinde 33, omgevingsvergunning, voor het slo-

pen en realiseren van een nieuwe schuur
•  Nieuwe Niesenoortsburgwal naast 7, omgevingsver-

gunning, voor het wijzigen van de bestemming en 
het verbouwen van het pand

Verleend:
Broek in Waterland
•  Drs. J.van Disweg 16, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een woning
•  West Weer 5, omgevingsvergunning, voor het reali-

seren van een aanbouw en een erker
•  Roomeinde 45, omgevingsvergunning, voor het wij-

zigen van bestaande kozijnen van de woning
•  Woudweeren 30 WS, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van een mantelzorgwoning

Katwoude
•  Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het tijde-

lijk realiseren van een restaurant met terras en aan-
leg van parkeerplaatsen

Monnickendam
•  Het Bolwerk, evenementen vergunning, plaatsen 

van diverse kermisattracties, het plaatsen van een 
gebakskraam en het produceren van muziek met 
een geluidsinstallatie, 21 april tot en met 27april 
2020-2024, 

•  op ’t Spil, de Beestenmarkt, een aubade op het 
Noordeinde 5, evenementen vergunning, 27 april 
voor de periode 2020-2024 van 08.00 tot 21.00 uur

•  Overleek 18A, omgevingsvergunning, voor het plaat-
sen van een voetgangersbrug

•  Trintel 74, omgevingsvergunning, voor het plaatsen 
van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

•  Havenstraat 6, omgevingsvergunning, voor het wijzi-
gen van de draagconstructie van het pand

•  Niesenoort 4, omgevingsvergunning, voor het ren-

overen, wijzigen en uitbreiden van de woning en het 
bouwen van een schuur

•  Oranjestraat 39, omgevingsvergunning, voor het 
vergroten van de dakopbouw van de garage

Weigering aanvraag:
Monnickendam
•  Vesting 1, omgevingsvergunning, voor het plaatsen 

van een schutting
Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking,  Riool- en bestratingswerkzaamhe-

den Gooische Kaai, 30 Maart 2020 te Monnickendam
•  Bekendmaking, Oproep standplaats voor verkoop 

van loempia’s, Vietnamese snacks en aanverwante 
producten op parkeerplaats Nieuwland in Broek in 
Waterland.

•  Bekendmaking, Oproep standplaats voor verkoop 
van friet, snacks en aanverwante producten op de 
Pierebaan in Monnickendam.

•  Bekendmaking, Regionale Huisvestingsverordening 
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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)

In verband met de maatregelen rond het coronavirus 
zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad voor-
lopig afgezegd.  De vergadering van 26/3 gaat dus 
niet door. 

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING 
AANGEPAST
De balies van Publiekszaken zijn alleen open voor 
aanvragen die strikt noodzakelijk zijn en niet digi-
taal aangevraagd kunnen worden. U kunt alleen op 
afspraak langskomen. Vrije inloop is dus niet mo-
gelijk. Bel om een afspraak te maken naar (0299) 
658 585. Wist u dat veel diensten ook online te 
regelen zijn? Bijvoorbeeld uittreksels, verhuizin-
gen en VOG’s. Kijk hiervoor op onze website www.
waterland.nl. 
Openingstijden
•  Wij zijn op alle werkdagen van 09.00 uur tot 

16.00 uur telefonisch bereikbaar.
•  De balies zijn van 09.00 uur tot 12.30 uur open. 
•  Op donderdagavond is er geen avondopenstel-

ling.

HULP VOOR ONDERNEMERS EN 
ZELFSTANDIGEN
De gemeente krijgt veel telefoontjes van onderne-
mers uit Waterland over de aanvragen Bijzondere 
Bijstand Zelfstandigen. Haltewerk handelt deze 
aanvragen voor onze gemeente verder af, inclu-
sief de nieuwe ondersteuningsmaatregelen. Hier-
bij  wat aandachtspunten voor als u een aanvraag 
doet bij Haltewerk:
•  Haltewerk neemt alleen aanvragen in behande-

ling die zijn ingediend via hun website (of de link 
op  website van Waterland).

•  Alle aanvragen moeten via DigiD zijn ingediend. 
•  De ontvangstbevestiging van de aanvraag staat 

in de mailbox van Mijnoverheid.nl. 
•  Haltewerk neemt zo snel mogelijk telefonisch 

contact op voor een telefonische intake.
Op de webpagina coronavirus van Waterland staat 
rechtsonder informatie voor ondernemers.
https://www.waterland.nl/informatie-over-het- 
coronavirus

EXTRA VOORJAAR/ZOMER GFT 
INZAMELING VERVALT VOORLOPIG
De extra GFT inzameling die per 1 april zou starten 
vervalt voorlopig, dit om de reguliere afvalinzame-
ling te ontlasten. Dit betekent dat de eerste extra 
GFT inzameling van 1 april in wijk 2, 2 april in wijk 
3, 4  en 5 en 14 april in wijk 1 niet doorgaat. Meer 
informatie vindt u op www.waterland.nl.

GEEN OUD PAPIERINZAMELING IN 
BROEK IN WATERLAND
De ouderen sociëteit heeft aangegeven voorlopig 
geen oud papier in te zamelen in Broek in Water-

land. De veelal oudere leden blijven de komende 
weken zoveel mogelijk binnen om elk risico te ver-
mijden. Bewoners kunnen hun oud papier wel kwijt 
bij de grote papiercontainer aan de Eilandweg.

MILIEUSTRAAT AANGEPAST WEER OPEN
Vanaf maandag 23 maart is de milieustraat aan de 
Van IJsendijkstraat in Purmerend weer geopend. 
Bewoners van Waterland kunnen daar hun grof 
vuil kwijt. Er gelden aangepaste openingstijden 
en op zaterdag blijft de milieustraat gesloten. Er 
is een verkeersregelaar aanwezig, inrijden vanuit 
richting N244 is niet mogelijk en bezoekers moe-
ten afstand houden van medewerkers en andere 
bezoekers. Voor meer informatie kijk op www. 
waterland.nl.

KARMAC BIBLIOTHEEK BRENGT 
BOEKEN THUIS
De karmac bibliotheken zijn gesloten vanwege het 
coronavirus maar als u een boek uit de gemeente-
lijke catalogus uitzoekt is het mogelijk dat het bij u 
thuis wordt gebracht. Uiteraard met inachtneming 
van de coronamaatregelen. Kijk voor meer infor-
matie op www.karmac.nl.

ZONNEPANELENACTIE IN WATERLAND
In Waterland organiseren de gezamenlijke regiona-
le installateurs een collectieve inkoopactie waarbij 
zonnepanelen tegen een gunstige prijs kunnen 
worden geïnstalleerd.  Wanneer u zich aanmeldt, 
komt geheel vrijblijvend en gratis één van de spe-
cialisten bij u langs voor vakkundig advies. Daarna 
maken zij geheel vrijblijvend een aanbod op maat. 
U kunt zich nu geheel vrijblijvend inschrijven via 

www.duurzaambouwloket.nl/actiewaterland.
Voor meer informatie https://www.duurzaam-
bouwloket.nl/gemeente of bel 072-7433956.

RIOOL- EN BESTRATINGSWERKZAAM-
HEDEN GOOISCHE KAAI TE 
MONNICKENDAM
In de week van maandag 30 Maart 2020 wordt ge-
start met riool- en herbestratingswerkzaamheden 
aan de Gooische Kaai in Monnickendam.  De werk-
zaamheden duren ongeveer 6 weken tot 8 mei. 
Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten 
voor het verkeer en zijn ook de parkeerplaatsen 
naast Gooische Kaai 17 en 18 niet te gebruiken. 
Neemt u voor meer informatie contact op met  de 
heer J. Tol, telefoonnummer (0299) 658 655 of  
johan.tol@waterland.nl.

Op maandagmiddag 23 maart heeft burgemees-
ter Heldoorn een toespraak gehouden voor de 
inwoners van Waterland. Deze toespraak is te 
zien via omroep Pim en via www.waterland.nl. 

Beste inwoners van de gemeente Waterland,

Drie weken geleden begon ik mijn werk als Bur-
gemeester van uw gemeente Waterland.
Graag had ik met u kennisgemaakt bij evene-
menten en vieringen, huwelijksjubilea en ken-
nismakingsgesprekken.
Nu vraagt het coronavirus ieders aandacht en 
ligt bijna alles stil.
Scholen zijn dicht. Café’s, dorpshuizen en sport-
velden zijn gesloten. Alle evenementen, voor-
stellingen en bijeenkomsten zijn afgelast. 
Van ons allen wordt terecht gevraagd zoveel mo-
gelijk thuis te blijven. De maatregelen van het 
kabinet zijn erop gericht het aantal besmettin-
gen met het virus zoveel mogelijk te beperken.
Bij een epidemie als deze neemt de Rijks-
overheid het voortouw. In onze regio, Zaan-
streek-Waterland, stemmen gemeenten in 

overleg met de GGD en de Veiligheidsregio de 
vervolgmaatregelen op elkaar af.
Er is ook afstemming met de gezondheidssec-
tor, zoals de ziekenhuizen. Voor de te nemen 
maatregelen zijn de burgemeesters verantwoor-
delijk, onder leiding van de burgemeester van 
Zaanstad.
Wij informeren u steeds over de landelijke richt-
lijnen, waarover u ook via radio, televisie en vele 
media steeds wordt geïnformeerd. U kent ze al-
lemaal!
Ik roep u op die maatregelen te volgen.
De meeste van onze inwoners doen dat ook!
Maar het werkt alleen als we het samen en alle-
maal doen.
Beste mensen, doe alsjeblieft voorzichtig. Blijf 
zoveel mogelijk thuis en houd afstand. Ander-
halve meter afstand kan mensenlevens sparen!

Ik heb veel waardering voor de mensen die 
in deze moeilijke omstandigheden met extra 
risico’s hun werk doen zoals ziekenhuisme-
dewerkers, ambulancepersoneel, huisartsen, 
thuiszorg medewerkers , politie- en brandweer-

mensen en al die andere mensen die werken 
in vitale functies. Dat scholen en kinderopvang 
voor noodopvang voor hun kinderen zorgen ver-
dient ook veel waardering.
Voor ondernemers die hun bedrijven moeten 
sluiten en mensen die hun baan dreigen te ver-
liezen is dit een drama, ondanks het begrip voor 
de maatregelen. Ik wens hen heel veel sterkte 
en hoop dat de nieuwe rijksmaatregelen enige 
steun kunnen bieden.

Het is een zware tijd, maar in de Waterlandse 
kernen zijn mensen er voor elkaar. Dat is de 
kracht van onze gemeenschappen. We moeten 
hier met elkaar doorheen. Pas goed op elkaar en 
jezelf!

BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

AANGESCHERPTE MAATREGELEN 
RIJKSOVERHEID 
Voor de volledige tekst kijk op www.waterland.nl/
coronavirus of op de website van www.vrzm.nl
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd altijd afstand 
van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd so-
ciale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: 
maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan 
afstand tot elkaar.
• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold 
al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet 
vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.
•  Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 

(i.p.v. 6 april), ook met minder dan 100 mensen. 

•  Winkels en het openbaar vervoer worden ver-
plicht om maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat mensen afstand houden, bijvoor-
beeld via een deurbeleid.

•  Kappers, schoonheidsspecialisten en nagelsty-
listen zijn gesloten tot 6 april.

•  Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen 
waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan 
om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 
3 of meer die geen anderhalve meter afstand 
houden, wordt gehandhaafd. Personen in het-
zelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen 
zijn hiervan uitgezonderd.

•  Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op 

sommige plekken in het land een essentieel on-
derdeel van de voedselketen zijn. Op de markt 
moet iedereen wel voldoende afstand van el-
kaar kunnen houden.

•  De bestaande maatregelen wil de overheid ook 
beter kunnen handhaven bijvoorbeeld door het 
opleggen van boetes. De Burgemeester krijgt 
meer bevoegdheden. 

De maatregelen passen in de Nederlandse aan-
pak van het coronavirus, dat erop gericht is om de 
zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen 
te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. 


