
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:
Katwoude
•  Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het tij-

delijk realiseren van een restaurant met terras en 
aanleg van parkeerplaatsen

Monnickendam
•  W Claesdochterln 7, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een erker aan de voorzijde van 
de woning

•  ‘t Spil 33, omgevingsvergunning, voor het realise-
ren van een terras

Purmer
•  Purmerdijk M 4A, omgevingsvergunning, voor het 

tijdelijk plaatsen van een woonunit

Watergang
•  Kanaaldijk 27, omgevingsvergunning, voor het 

verbouwen van het hotel en restaurant

Verleend:
Monnickendam
•  Middendam 5, omgevingsvergunning, voor het 

ophangen heaters onder kap van De Waegh
•  Niesenoortsburgwal 12, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een bijbehorend bouw-
werk t.b.v. B&B

Opschorten beslistermijn:
Marken
•  Buurt IV 21, omgevingsvergunning, voor het in- en 

extern verbouwen van de woning en funderings-
herstel

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Herbestraten Parkje achter Jood-

se begraafplaats- Zuideinde Monnickendam 
•  Kennisgeving, gesloten koop-/ontwikkelingsover-

eenkomst van het Sportcomplex SV Marken tus-
sen de gemeente Waterland en HSB ontwikkeling 
B.V. 

Voornemen uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig 
is op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. Het 
college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat zij het voornemen heeft om de onderstaan-
de persoon ambtshalve uit te schrijven uit de Basis-

registratie personen (BRP).
• D. Brons, geboren op 3 juni 1976
• M. Molenaar, geboren op 2 april 1993

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kin-
derbijslag of andere vorm van een uitkering of fi-
nanciële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw 
van AOW. het is belangrijk om op het juiste adres in-
geschreven te staan.

Zienswijze
Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit 
voornemen, dan kunt u binnen 4 weken na bekend-
making uw zienswijze schriftelijk of mondeling toe-
lichten bij afdeling Publiekszaken. Na de zienswijze-
termijn nemen wij een definitieve beslissing.
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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)

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.  

27/2  19.30 uur voorbereidende vergadering, 
  22.00 uur  raadsvergadering
2/3    vergadering monumenten en 
    welstandscommissie
12/3 19.30 uur  voorbereidende vergadering
  22.00 uur  raadsvergadering

WAT VOOR NIEUWE BURGEMEESTER 
WILT U?

Bewoners en ondernemers kunnen meedenken 
over het  profiel van de nieuwe burgemeester. 
Dit kan door zo snel mogelijk de burgemeesters 
enquête in te vullen.   De online enquête kan van 
20 februari tot en met 5 maart online ingevuld 
worden. Op www.waterland.nl/burgemeester 
vind u de korte enquête. Bel de gemeente 0299-
658585 als u een papieren exemplaar wilt.

De uitkomsten van de enquête worden meege-
nomen in de profielschets die de vertrouwens-
commissie, gevormd uit gemeenteraadsleden, 
gaat opstellen. 

De uitkomsten van de enquête worden ook op 
www.waterland.nl geplaatst.

BOUW MEE AAN SPORTAKKOORD 
WATERLAND
Op woensdag 4 maart kan iedereen meewer-
ken aan de ontwikkeling van sport en bewegen 
in Waterland. U bent van harte uitgenodigd om 
kansen en uitdagingen rondom sport en bewe-
gen samen uit te werken tot het Sportakkoord 
Waterland. 

Woensdag 4 maart
Locatie: De Bolder, Spil 1, Monnickendam
Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Wat is een sportakkoord?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) heeft in juni 2018 samen met 
de sport, gemeenten en maatschappelijk be-
trokken partners het Nationaal Sportakkoord 
gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk 
mensen met plezier te laten sporten en bewe-
gen. VWS stimuleert gemeenten om lokale en/
of regionale sportakkoorden af te sluiten. 
Meer informatie op 
sportsupport.nl/sportakkoordwaterland. 

Om het proces tot realisatie van het spor-
takkoord te begeleiden is sportformateur 
Bas de Wit aangesteld. Aanmelden voor de 
kick-off graag via sportakkoord.waterland@ 
sportsupport.nl. Indien u niet aanwezig kunt 
zijn, maar wel input wil leveren kunt u dit ook via 
hiervoor genoemd mailadres kenbaar maken.

JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR 
KRIJGT € 5.000,-
Op 18 februari heeft de Rabobank Waterland 
en Omstreken een bedrag van € 5.000,- euro 
uitgereikt aan het Jeugdfonds sport en cultuur 
Zaanstreek Waterland. Geweldig nieuws want 
een deel van dit geld komt ten goede van onze 
Waterlandse kinderen t/m 18 jaar. Mede dank-
zij dit soort ondersteuning kan het Jfsc er ook in 
2020 voor zorgen dat alle kinderen binnen onze 
gemeente de kans krijgen om mee te doen aan 
sportieve of culturele activiteiten. Het afgelopen  

jaar hebben 84 kinderen gebruik gemaakt van 
deze regeling.
De uitreiking gebeurde tijdens de sportclinic die 
in de voorjaarsvakantie was georganiseerd door 
Sportservice. Tientallen kinderen genoten daar 
van de hockey- en basketbal clinics en het laser 
gamen. 
Omroep Pim was aanwezig om hiervan verslag 
te doen.

WERKEN AAN DE WEG 
Herbestraten paden van parkje achter Joodse 
begraafplaats Monnickendam 
In de week van maandag 2 maart 2020 wordt 
er gestart met het veranderen en opknappen 
van de paden van het (parkje) tussen de jood-

se begraafplaats aan de Niesenoorts Burgwal 
- Zuideinde in Monnickendam. Het oude asfalt 
wordt verwijderd, de paden worden licht opge-
hoogd en er wordt een nieuwe gebakken klin-
kerverharding aangebracht. Ook de verharding 
van de trap langs de oude stadsmuur wordt her-
steld en het verwijderde pad richting de voet-
gangers oversteekplaats op de Bernhardlaan 
word hersteld met een nieuwe trap. Tijdens de 
werkzaamheden is het gebied tussen de Zuider-
vesting, Zuideinde, en Bernhardlaan afgesloten. 
Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 
ongeveer 26 maart. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met opzichter, de heer E. Bootsman. 
Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: evert.
bootsman@waterland.nl.

VACATURES
De gemeente Waterland zoekt per direct een
• Werkvoorbereider  en toezichthouder 
• Openbare Ruimte voor 36 uur per week.
•  Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
 voor 36 uur per week
• Twee bestuur- en managementondersteuners 
 (24 tot 32 uur per week)
• Gegevensbeheerder
• Informatiearchitect-informatieanalist
• Informatiemanager

Voor meer informatie 
www.waterland.nl/vacatures

In goed overleg met de fractievoorzitters 
van de gemeenteraad van Waterland heeft  
Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in 
Noord-Holland, met ingang van 2 maart 2020 
de heer K.S. (Sicko) Heldoorn benoemd tot 
waarnemend burgemeester.
 
De voorgaande burgemeester Luzette Kroon is 
per 4 februari 2020 benoemd tot dijkgraaf van 
het waterschap Wetterskip Fryslân. Door het 
vertrek van mevrouw Kroon ontstaat een vaca-
ture burgemeester Waterland. Het is beleid om 
een waarnemend burgemeester te benoemen 
in gemeenten waar het op voorhand vaststaat 
dat de burgemeesterloze periode langer dan 
drie maanden gaat duren.

De heer Heldoorn was waarnemend burge-
meester van de gemeente Huizen (2018-2019) 
en van de gemeente Dantumadiel (2014-2017). 
Hij was van 2007 tot 2013 burgemeester van 
de gemeente Assen en van 2002 tot 2007 bur-

gemeester van de gemeente Opsterland. Van 
1992 tot 2002 was hij gedeputeerde van de 
provincie Fryslân.
De heer Heldoorn is 63 jaar en lid van de PvdA.

SICKO HELDOORN BENOEMD TOT WAARNEMEND 
BURGEMEESTER 


