
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 32 A en B, omgevingsvergunning, re-

aliseren van twee vrijstaande woningen in plaats 
van twee-onder-een-kapwoningen

Marken
•  Wittewerf nabij 18, omgevingsvergunning, ver-

vangen van een schuur
Monnickendam
•  Kerkstraat 7, omgevingsvergunning, onderhou-

den van het dak van het hoofdgebouw
•  Wendelmoet Claesdochterlaan 3, omgevingsver-

gunning, plaatsen van een dakkapel aan de voor-
zijde

Verlenging beslistermijn:
Broek in Waterland
•  Oosteinde 28, omgevingsvergunning, plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde
•  Broekermeerdijk 29 B, omgevingsvergunning, 

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Katwoude
•  Hoogedijk 39, omgevingsvergunning, realiseren 

van een bijbehorend bouwwerk en een in-/uitrit
Monnickendam
•  Leeuwetand 70, omgevingsvergunning, uitbrei-

den van de woning op de eerste verdieping
•  Julianalaan 39, omgevingsvergunning, realiseren 

van een uitbouw aan de zijgevel van de woning
Purmer 
•  Oosterweg M 28A, omgevingsvergunning, realise-

ren van een Bed & Breakfast
Weigering:
Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 8, omgevingsvergun-

ning, plaatsen van zonnepanelen

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Regionale beleidsregels urgentie 

Waterland 2020
•  Kennisgeving verwijderen vaartuigwrak, vaartuig-

wrak bevond zich in het water ter hoogte van Trin-
tel te Monnickendam. Tot 15 juli 2020 is het voor 
een rechthebbende op het vaartuigwrak mogelijk 
om het vaartuigwrak bij de gemeente op te halen, 
tegen betaling van de bergingskosten. U dient 
hiervoor een afspraak te maken op telefoonnum-
mer (0299) 658 585.
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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 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)

06-07   Vergadering Monumenten- en welstands-
commissie

09-07  Voorbereidende en raadsvergadering. 
Voor meer informatie kijk op www.waterland/nl bij 
agenda raadsvergadering 

U kunt de raadsvergaderingen live vol-
gen, of later terugkijken via onze website 
en via Omroep PIM. Voor meer informatie  
www.gemeenteraadwaterland.nl. Als u 
wilt inspreken kunt u zich aanmelden bij:  
griffier@waterland.nl.

INSECTENHOTEL ZUIDERVESTING-
TUIN FEESTELIJK GEOPEND

Het insectenhotel in de Zuidervestingtuin is toch 
nog officieel geopend door Wethouder Astrid 
van de Weijenberg en kinderburgemeester Bibi 
Meister. De opening was uitgesteld vanwege 
de coronamaatregelen.  De leerlingenraad van 
basisschool De Binnendijk die geholpen heeft 
bij het maken van het insectenhotel was bij de 
feestelijke onthulling aanwezig.  Gastheer was 
Rik van Beijma van de vrijwilligersgroep Zuider-
vestingtuin (de tuin ligt op de hoek Bernhard-
laan-Zuideinde tegen de vesting).
 
Contact vrijwilligersgroep Zuidervestingtuin
Wilt u meer weten over de  vrijwilligersgroep, 
neem dan contact op met Rik van Beijma tele-
foonnummer 06 12 43 00 47.

FOTOWEDSTRIJD 
‘VAKANTIE IN WATERLAND’

Door alle Corona maatregelen ziet de zomerva-
kantie er voor sommigen dit jaar anders uit dan 
andere jaren. Velen kiezen ervoor kiezen om 
hun vakantie gewoon thuis door te brengen. 
Maar vakantie vieren in onze mooie gemeente is 
natuurlijk ook hartstikke leuk! Wij zijn benieuwd 

naar jullie ultieme vakantiegevoel in Waterland! 
Leg dit moment  vast met je camera/tele-
foon en stuur je foto op naar communicatie@ 
waterland.nl o.v.v. vakantie in Waterland. Door 
het inzenden van een foto ga je ermee akkoord 
dat de gemeente je foto publiceert. Naast een 
plekje 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 winnaar is, maar de 
gemeente is blij met alle foto’s.

ERICH DIJK 
NIEUWE GEMEENTESECRETARIS
Erich Dijk is vanaf 1 augustus de nieuwe ge-
meentesecretaris/ algemeen directeur van de 
gemeente Waterland. 
De heer Dijk is geen on-
bekende in Waterland. 
Van 2006 tot 2019 was 
hij griffier voor dezelf-
de gemeente. Van 1 mei 
2019 tot 1 augustus 2020 
is hij werkzaam als stra-
tegisch adviseur in die 
organisatie. 
Hij volgt Nico van Ginkel op, die sinds 15 juni re-
giosecretaris voor de regio Alkmaar is. De func-
tie wordt in de tussenliggende periode waarge-
nomen door Tom van den Berg.

VEILIG OP VAKANTIE 

De zomervakantie is begonnen en veel mensen 
blijven door de coronamaatregelen dit jaar lie-
ver dicht bij huis.  Gaat u toch een dagje weg 
of misschien zelfs  wat langer, laat uw huis dan 
veilig achter. Vakantietijd is een toptijd voor in-
brekers, dus we geven u graag wat tips om een 
mogelijke inbraak te voorkomen.

Sluit ramen en deuren
Controleer voordat u weggaat of alle ramen en 
deuren gesloten zijn en waar mogelijk op slot. 
Alleen de deur achter u dichtdoen is niet vol-
doende. Laat geen sleutels in het zicht liggen of  
aan de binnenkant van de deur zitten. Inbrekers 
kunnen deuren die niet op slot zijn met behulp 
van een bankpasje of ander gereedschap snel 
openmaken.

Zorg dat uw huis bewoond lijkt
Laat niet merken dat u weg bent door post op 
de mat, gordijnen die gesloten blijven en nooit 

een lampje aan. Maak bij dit laatste gebruik van 
timers waardoor er ’s avonds lichten aan en uit 
gaan. Laat wat afwas op het aanrecht staan, 
maar berg dure spullen juist op. Dus geen 
laptops  in het zicht en geef waardevolle spullen 
veilig in bewaring bij iemand die thuisblijft.

Planten water geven. 
Hulp van buren en bekenden 
Vraag buren of een bekende of zij een oogje in 
het zeil willen houden. Vraag  iemand ’s avonds 
een lichtje aan te doen en de gordijnen te slui-
ten, het liefst op wisselende tijden. Laat geen 
volle vuilniszakken/bakken bij uw huis achter.  
Vraag buren of zij uw vuil op de aangegeven dag 
aan de weg willen zetten.

Afwezigheidsmelding
Maak zo min mogelijk bekend dat u op vakan-
tie bent. Plaats geen bericht of foto’s op social 
media vanaf uw vakantieadres. Doet u dit toch, 
scherm dan persoonlijke berichten zoveel mo-
gelijk af voor buitenstaanders.

Maar bovenal, geniet van uw vakantie!
Meer veilig op vakantietips vind je op de websi-
te van het CCV en maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

DUURZAME ALTERNATIEVEN VOOR 
EEN CV-KETEL
Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend 
om direct een nieuwe CV-ketel aan te schaffen 
als de oude aan vervanging toe is. Overweeg 
de duurzame alternatieven zoals een (hybride) 
warmtepomp of de all-electric oplossing (100% 
aardgasvrij). Het gemeentelijk Duurzaam Bouw-
loket helpt je verder met gratis en onafhankelijk 
advies bij het maken van de juiste keuze voor 
jouw woonsituatie.

Subsidie beschikbaar!
De Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land (RVO) biedt een subsidie voor o.a. 
warmtepompen aan voor zowel particulie-
ren en zakelijke gebruikers. Meer informatie 
over deze subsidieregeling en andere sub-
sidie- of financieringsregelingen vind je via  
www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

De Veiligheidsregio Zaan-
streek Waterland heeft 
een nieuwe noodverorde-
ning opgesteld, die per 
1 juli van kracht is. De 
noodverordening is nodig 
omdat we een stap vooruit 
zetten in de corona aan-
pak. We starten een nieuw 
hoofdstuk en gaan van 
een intelligente lockdown 
naar ruimte met regels. 

De basisregels blijven 
gelden: blijf thuis bij 
klachten en laat je dan 
ook testen, werk zoveel 
mogelijk thuis, handen 
wassen, 1,5 meter af-
stand houden en druk-
te vermijden. Ben je 
benauwd en/of heb je 
koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven. 
Naast deze voorwaarden 
die voor ons allemaal 
gelden, is er een aantal 
randvoorwaarden die 
gelden bij de algemene 
openstelling per 1 juli. De basisregels voor binnen en buiten en in het vervoer kunt u lezen op 
www.waterland.nl/corona’.
U vindt daar ook de noodverordening waar alle maatregelen vermeld worden.
Met deze maatregelen doen we er met elkaar alles aan om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen en de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Als er 1,5 meter 
afstand van elkaar wordt gehouden, voorkom je dat je besmet raakt. Maar nog belangrijker; dit 
voorkomt dat anderen weer besmet worden. Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam 
te blijven. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen 
samen.

NIEUWE NOODVERORDENING PER 1 JULI VAN KRACHT


