
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
•  Leeteinde 7, omgevingsvergunning, uitbreiden 

van de woning
•  De Erven 38 A, omgevingsvergunning, vervangen 

en veranderen van de woning en het vervangen, 
uitbreiden en veranderen van het bijgebouw

Monnickendam
•  Zuster Bloemstraat 21, omgevingsvergunning, re-

aliseren van een dakopbouw en dakkapel

•  Nieuwe Niesenoortsburgwal naast nr. 7, omge-
vingsvergunning, verbouwen en gebruiken van 
het pand als woning

Verlenging beslistermijn:
Monnickendam
•  Oude Zijds Burgwal 53, omgevingsvergunning, 

wijzigen van een bestaande uitrit, het realiseren 
van een nieuwe uitrit en het realiseren van twee 
parkeerplaatsen

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Kennisgeving, mededeling nieuwe noodverorde-
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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)

25-6  Voorbereidende en raadsvergadering. 
Voor meer informatie kijk op www.waterland/nl 
bij agenda raadsvergadering
06-7 Monumenten- en welstandscommissie 

Het is op dit moment niet mogelijk om bij de 
vergaderingen aanwezig te zijn in verband 
met de coronamaatregelen. Maar, u kunt live 
de uitzending volgen, 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.

VUURTJE MAKEN OF BARBECUE AAN? 
DENK AAN UW OMGEVING!
Het wordt steeds warmer, we zijn veel buiten. 
We zorgen er voor dat we op 1,5 meter van el-
kaar zitten in de tuin. Veel mensen steken ook 
hun barbecue of vuurkorf weer aan. Houdt daar-
bij rekening met de buren, want deze vuurtjes 
kunnen hinder en gezondheidsklachten veroor-
zaken. 

Vuurtjes in de tuin
Bij een vuurtje in de vuurkorf is het belangrijk 
dat alleen droog, onbehandeld hout wordt ge-
stookt. Stoken van behandeld hout is zelfs ver-
boden omdat er schadelijke stoffen vrijkomen 
bij verbranding. Verbrand geen papier en karton 
vanwege rook en zorg dat er veel zuurstof bij het 
vuur kan.

Milieuvriendelijker barbecueën
De barbecue kan weer aan. Maar zonde om te 
veel brandstof te gebruiken. Zorg daarom voor 
een goede maat barbecue. Wilt u minder rook? 
Denk dan eens aan een elektrische barbecue. 
Als u het milieu nog minder wilt belasten, kiest u 
voor vleesvervangers of meer groenten. 

Gezondheidseffecten
Houtrook bevat ongezonde stoffen en draagt 
bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft in-
formatie over mogelijke gezondheidseffecten 
van blootstelling aan houtrook. Ook geven zij 
voorlichting over stoken met zo min mogelijk 
overlast en effect op uw gezondheid. Op www.
ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie 
over gezondheidseffecten van houtrook.

TUINAFVAL NU OOK WEGBRENGEN IN 
ZUIDERWOUDE
Snoeiafval uit de tuin (gras/kruiden, takken, 
stammetjes e.d. maar geen stenen en hout) kan 
vanaf heden niet alleen gratis bij de Milieustraat 
in Purmerend worden aangeboden, maar nu ook 
bij de firma Lodder B.V. in Zuiderwoude.
Iedere eerste zaterdag van de maand (4 juli,  
1 augustus, 5 sept etc.) kunt u tussen 10:00 en 
12:00 uur uw tuinafval brengen naar: 
Lodder B.V.
Gouw 14
1153 PK Zuiderwoude

Deze extra mogelijkheid voor bewoners van  
Waterland om hun grove tuinafval weg te 
brengen is een proef en wordt na de zomer 
geëvalueerd. Als de proef slaagt, kunnen de 
openingstijden mogelijk ook verruimd worden. 
De gemeente heeft deze extra service voor de 
bewoners samen met de Firma Lodder georga-
niseerd omdat de milieustraat Purmerend voor 
sommige bewoners ver weg is en het was er 
soms in de coronatijd flink druk. De gemeente 
wil met deze extra mogelijkheid om het snoeiaf-
val weg te brengen bewoners ook stimuleren om 
hun afval meer te gaan scheiden.

NIEUWE TOP OP MARKEN

Op Marken is een nieuwe TOP informatiezuil 
geplaatst. TOP staat voor Toeristisch Overstap 
Punt. Dat is een duidelijk gemarkeerde plek in 
het landschap waar je je auto kunt parkeren, om 
vervolgens van hieruit verder te fietsen, wande-
len of  varen. Op elke zuil staan tal van sugges-
ties en wetenswaardigheden over de omgeving: 
routes, cultureel erfgoed, planten en dieren, 
geschiedenis enz. Zo laat de TOP je kennisma-
ken met de mooiste plekjes, de rust en natuur 
in Noord-Holland. Bovendien wijst de TOP je op 

rustpunten, cafeetjes en restaurants onderweg. 
Zo helpt de TOP je om je weg te vinden. 

JEUKRUPS 

De boomverzorgers van de gemeente  
Waterland houden nauwlettend alle eiken in de 
gaten om vast te stellen of ze geen nesten van 
eikenprocessierupsen bevatten. Zodra de jeuk-
rups wordt waargenomen worden ze zo snel mo-
gelijk verwijderd. De gemeente neemt ook pre-
ventief milieuvriendelijke maatregelen tegen de 
eikenprocessierups. In het voorjaar zijn bijvoor-
beeld nestkastjes voor pimpelmezen opgehan-
gen omdat deze vogeltjes erom bekend staan 
dat ze de rups opeten. Aan het eind van de win-
ter zijn ook  50.000 (gele) bloembollen geplant 
voor het aantrekken van insecten die helpen bij 
het opruimen van de eikenprocessierups.
De eikenprocessierups lijkt een onschuldig dier-
tje, maar dat is hij beslist niet. Hij verspreidt 
brandharen die heftige jeukreacties op de huid 
en in de slijmvliezen kunnen veroorzaken. We 
blijven de eiken dan ook nauwlettend in de ga-
ten houden, vooral in de maanden juni en juli, 
wanneer de eikenprocessierups het meest voor-
komt.

KUNSTPROJECT WILDBREIEN
Misschien heeft u ze al gezien; de prachtige 
bont gekleurde gebreide kunstwerken om de 
bomen rond de Bolder in Monnickendam. Deze 
buitententoonstelling wordt georganiseerd 
door Sociaal Cultureel Centrum De Bolder en 
alle inwoners van Waterland kunnen letterlijk 
‘aanhaken’, hierdoor blijft het kunstwerk groei-
en. De gehaakte en gebreide werkjes kunnen bij 
De Bolder worden ingeleverd, zie hiervoor de 
website www.debolder.com. 

Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan 
het coronavirus zich snel verspreiden. De ei-
gen verantwoordelijkheid van mensen is daar-
om belangrijk. Vermijd drukte. Wanneer u ziet 
dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te 
houden, ga dan weg. Wanneer groepsvorming 
de publieke gezondheid of de veiligheid in ge-
vaar brengt, kunnen handhavers optreden.

De algemene regel is dat mensen die niet tot 
een huishouden behoren altijd 1,5 meter af-
stand tot elkaar houden, met binnen maximaal 
30 personen.
•  Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 

1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 
3 personen kan worden gehandhaafd op de 
onderlinge afstand van 1,5 meter.

•  Binnen mogen samenkomsten plaatsvin-
den in beginsel van maximaal 30 personen 
per gebouw en onder voorwaarde dat men-
sen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. 

•  Voor samenkomsten in woningen geldt 
geen maximum aantal personen maar wel 
het dringende advies er altijd voor te zor-
gen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar 
kunnen bewaren en ook de hygiënemaatre-
gelen kunnen naleven. Als een samenkomst 
leidt tot overlast of een gevaar vormt voor 
de publieke gezondheid kan er gehand-
haafd worden.

•  Het maximum aantal personen binnen bij 

uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen, reli-
gieuze en levensbeschouwelijke bijeen-
komsten wordt mogelijk met ingang van  
1 juli verhoogd van 30  naar 100 personen – 
waarbij altijd de 1,5 meter afstand tot elkaar 
wordt gehouden.

•  In enkele gevallen kunnen er meer mensen 
bij elkaar komen in één binnenruimte: 

  - Wettelijk verplichte bijeenkomsten kun-
nen online plaatsvinden of fysiek als er 
maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter 
afstand kunnen houden.

  - Samenkomsten die noodzakelijk zijn 
voor de voortgang van de dagelijkse werk-
zaamheden van instellingen, bedrijven en 
andere organisaties mogen doorgaan met 
maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter 
afstand tot elkaar kan worden gehouden.

•  Meld- en vergunning plichtige evenemen-
ten zijn in beginsel verboden tot 1 septem-
ber.

Bron: Rijksoverheid 23/06/2020

EVENEMENTEN, SAMENKOMSTEN EN CORONA


