
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:
Marken
•  Thamiswerfstraat 2, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van zonnepanelen
Monnickendam
•  Leeuwetand 6, omgevingsvergunning, voor het 

verbouwen en aan de zijgevel uitbreiden van het 
woonhuis

•  Noordeinde 49, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen

•  Kerkstraat 30, omgevingsvergunning, voor het her-
stellen van het voegwerk van het woonhuis rijks-
monument

Verleend:
Ilpendam
•  Varkensland, omgevingsvergunning, voor het uit-

voeren van natuur herstelmaatregelen in Natura 
2000 gebied

Monnickendam
•  Nieuwe Zijds Burgwal 44, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van twee dakkapellen
•  Leeuwetand 6, omgevingsvergunning, voor het 

verbouwen en aan de zijgevel uitbreiden van het 
woonhuis

•  Johan Buijeslaan 28, omgevingsvergunning, voor 
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning

•  recreatiegebied Hemmeland, APV vergunningen, 
voor het tegelijkertijd uitlaten van maximaal 10 
honden, van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 
2021 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 
uur en 15.30 uur

Watergang
•  Stiereveld 1 t/m 19, Dorpsstraat 88A en Kanaaldijk 

63, omgevingsvergunning, voor het realiseren van 
een inrit en 18 woningen

Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 68, omgevingsvergun-

ning, voor het plaatsen van zonnepanelen op de 
woning en schuur

Verlenging beslistermijn:
Purmer
•  Oosterweg M 9, omgevingsvergunning, voor het 

restaureren en verbouwen van de stolpboerderij
Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Reinigen en inspecteren Riolering 

Marken, week van Maandag 20 juli  
•  Bekendmaking, Verwijderen aanhangwagen, Trin-

tel 90 te Monnickendam
•  Bekendmaking, Gemeente Waterland - Medede-

ling nieuwe noodverordening COVID-19 1 juli 2020
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BESTUUR

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)

20-07   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
03-08 Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie 

Er is op dit moment zomerreces. De eerstvolgende 
voorbereidende en raadsvergadering is op 3 sep-
tember 2020.

ZICHT OP HERONTWIKKELING LOCATIE 
VOORMALIG GARAGE BEDRIJF 
Het plan van SKA gaat uit van 10 appartemen-
ten, waarvan 4 sociale huurappartementen in de 
Moordsteeg en 6 luxe koopappartementen aan 
het Noordeinde. Het bestaande pand wordt ge-
sloopt en vervangen door 2 kleinschalige appar-
tementengebouwen. Wethouder Kaars: “Wij zijn 
erg blij met dit woningbouwinitiatief. Het sluit 
namelijk goed aan bij de behoefte aan sociale 
huurappartementen voor jongeren, starters en 
senioren in onze gemeente. 
Bij het besluit van het college om op basis van 
het ingediende principebouwplan de samenwer-
king met SKA Projectmanagement aan te gaan, 
zijn enkele voorwaarden meegegeven. Zo dient 
het parkeren voor de ontwikkeling volledig op 
eigen terrein opgelost te worden om de parkeer-
druk in de binnenstad van Monnickendam niet 
extra te verhogen. Ook ten aanzien van duur-
zaamheid zijn afspraken gemaakt. Er wordt naar 
gestreefd een energiezuinig en duurzaam project 
te realiseren.  
De volgende stap is dat het bestemmingsplan 
voor de uitwerking van het plan wordt opge-
steld. Daarbij is het aangepaste bouwplan de 
basis voor de kaders die gesteld worden in het 
plan. Naar verwachting wordt het ontwerp be-
stemmingsplan in de herfst voorgelegd aan de 
gemeenteraad.  
Het voorlopig ontwerp en meer informatie kunt 
u vinden op de website van de initiatiefnemer 
www.skabv.nl.

SLUITING SPEELTERREIN KINDERCEN-
TRUM W. CLAESDOCHTERLAAN 1
Hierbij informeren wij u over de sluiting van het 
speelterrein van het kindercentrum aan de Wen-
delmoet Claesdochterlaan 1 in Monnickendam. 
In het verleden is het speelterrein buiten de ope-
ningstijden van Stichting Kinderopvang Water-
land toegankelijk geweest voor kinderen uit de 
omgeving. Op dit moment ontvangt de gemeente 
veel klachten over vernieling en overlast door 
jongeren, waardoor de veiligheid van de kinde-
ren op het kindercentrum lastig te waarborgen is. 
De gemeente voelt zich genoodzaakt om de vei-
ligheid van de kinderen die opgevangen wor-
den door de Stichting Kinderopvang Waterland  
boven de toegankelijkheid van het speelterrein 
te stellen. Om deze reden zal het speelterrein na 
openingstijd en in het weekend worden afgeslo-

ten en niet langer toegankelijk zijn voor omwo-
nenden. 

FOTOWEDSTRIJD
Deze week is er weer enthousiast gereageerd 
op onze fotowedstrijd ‘Jouw vakantiegevoel in 
Waterland’! Iedere week kiezen wij één van de 
foto’s uit voor een plekje op onze gemeente- 
pagina. Deze week een prachtige foto Jeanne 
Hinke, die haar verjaardag vierde in de Theetuin 
in Overleek. 

Meedoen kan nog steeds! Heb jij ook een uniek 
vakantiegevoel in Waterland? Leg dit moment  
vast met je camera/telefoon en stuur je foto op 
naar communicatie@waterland.nl o.v.v. vakantie 
in Waterland. Naast je foto in de krant, maak je 
ook kans op een leuk zomerpakket! Zend je foto 
in vóór maandag 17 augustus. Iedere week wordt 
onze favoriete foto geplaatst in de krant. Een 
deskundige jury bepaalt wie de uiteindelijke win-
naar is, maar de gemeente is blij met alle foto’s.

HOND UITLATEN IN WATERLAND
Met prachtig zomerweer in aantocht kan er 
weer heerlijk met de hond gewandeld worden in  
Waterland. Helaas krijgen we regelmatig klachten  
binnen over hondenuitwerpselen en loslopende 
honden. 
Binnen de bebouwde kom geldt een verplichting 
dat hondenuitwerpselen opgeruimd dienen te 
worden. Een deel van de mensen doet dit keurig, 
maar helaas (nog) niet iedereen. De gemeente 

stelt gratis hondenpoepzakjes beschikbaar die 
mensen in het gemeentehuis kunnen ophalen. 
De gemeente heeft binnen de bebouwde kom 
een aantal losloopgebieden aangewezen. In de 
losloopgebieden hebben honden alle vrijheid 
om los rond te rennen. Ook buiten de bebouwde 
kom mag de hond lopen zonder dat deze is aan-
gelijnd. Het is belangrijk dat de hond is aange-
lijnd, om ongewenste confrontaties met anderen 
te voorkomen. Sommige mensen zijn echt bang 
voor honden en we vragen u hier rekening mee te 
houden. Let op: niet in ieder park mag uw hond 
loslopen, het van Oorschotplantsoen in Ilpendam 
is bijvoorbeeld geen losloopgebied!

Meer weten over opruim- en losloopgebieden? 
Kijk dan op onze website www.waterland.nl/
honden-uitlaten.

PLAATSING 3e SLIMME BANDENPOMP 
IN DE GEMEENTE WATERLAND
Met trots maakt Band op Spanning 
graag bekend dat in samenwerking 
met de Stichting Duurzaam Waterland 
en de gemeente Waterland de derde 
Slimme Bandenpomp recentelijk is 
geplaatst in Broek in Waterland. De 
Bandenpomp is gemaakt van duur-
zaam materiaal en werkt geheel op 
zonne-energie. De Bandenpomp is voor iedere 
automobilist, 24 uur per dag, gratis te gebruiken. 
Quote Wethouder Astrid: Wij hebben zeer goede 
ervaringen met de huidige twee bandenpompen, 
die in samenwerking en op kosten van met de 
Stichting Duurzaam Waterland al zijn geplaatst. 
De huidige bandenpompen worden erg veel ge-
bruikt en de resultaten en de gebruikers zijn hier 
zeer positief over. 
In Nederland rijdt maar liefst 63% van de auto’s 
met onderspanning. Dit resulteert in extra CO2 
uitstoot, brandstofverbruik, bandenslijtage, een 
langere remweg en oplopende kosten voor de au-
tomobilist. Door in samenwerking met de SDW en 
de gemeente Waterland de Slimme Bandenpomp 
te plaatsen, is dit dé oplossing voor rijden met on-
derspanning! Het advies is om circa 1x per maand 
de spanning van de banden te controleren.

Burgemeester Heldoorn is op 2 maart be-
noemd als waarnemend burgemeester van 
Waterland, maar door de coronacrisis kon hij 
nog niet kennismaken met bewonersorganisa-
ties in de gemeente.
Deze week is hij begonnen met het bezoeken 
van dorpsverenigingen, dorpsraden, eiland- 
en polderraad.
Burgemeester Heldoorn: “Natuurlijk had ik op 
eigen houtje al de kernen van Waterland be-
zocht, maar nu word ik rondgeleid en hoor ik 
wat er speelt”.
Ilpendam 
Dinsdagmiddag 7 juli werd Sicko Heldoorn 
ontvangen en rondgeleid door een vertegen-
woordiging van de dorpsraad Ilpendam. De 
burgemeester kreeg een goed beeld van het 
dorp en wat de dorpsraad, die zich geweldig 
inzet voor de gemeenschap, bezighield.
Broek in Waterland
Dinsdagavond 7 juli werd Sicko Heldoorn rond-
geleid door Broek in Waterland door Goof Buis 
en Johanna Huizer van de dorpsraad Broek in 
Waterland.
In de spoelende regen kreeg de burgemees-
ter, onder de paraplu, een goed beeld van het 
mooie Broek in Waterland en de plannen voor 
de onderdoorgang. Ook werd nog een bezoek-
je aan het dorpshuis het Broekerhuis gebracht.
Marken
Woensdagmiddag 8 juli kwam Sicko Heldoorn 
in dorpshuis Het Trefpunt kennismaken met 
de eilandraad. Een leuke ontmoeting waarbij 

de burgemeester uitgebreid werd geïnfor-
meerd over alle ideeën en initiatieven, waar 
Marken van bruist. Maar ook over de zorgen 
die er zijn over de toekomst van het eiland. 
Met zijn interesse in de geschiedenis van de 
Zuiderzeevisserij was Heldoorn op Marken aan 
het goede adres.
Binnenkort gaat de burgemeester nog op be-
zoek bij de dorpsvereniging Watergang, dorps-
raad Zuiderwoude, de dorpsraad Uitdam en 
polderraad Katwoude.

BURGEMEESTER HELDOORN MAAKT KENNIS MET WATERLAND

Fotobijschrift dorpsraad Ilpendam v.l.n.r.: Wolter 
van der Vliet, Melvin van den Broekaart (zittend),  
Jan Meijer, burgemeester en Josine van den Berg.

Fotobijschrift eilandraad Marken: v.l.n.r.: Henk  
Zeeman, Suzan Visser, burgemeester, Nicolette 
Schouten en Cees van Altena. Foto Pieter Peereboom.


