
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
•  De Erven 2, omgevingsvergunning, voor funde-

ringsherstel van en het aanleggen van een kelder 
onder de woning

•  Keerngouw 5 A, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen aan achterzijde

Ilpendam
•  Oudelandsdijkje nabij Molenpad 7, omgevingsver-

gunning, voor het realiseren van een poldergemaal.
Katwoude
•  Lagedijk 16, omgevingsvergunning, voor het reali-

seren van een kantoor/vergaderruimte in een be-
staande schuur

•  Lagedijk 14, omgevingsvergunning, voor het reali-
seren van een nieuw woonhuis en herbouwen van 
een bijgebouw

Marken
•  Thamiswerfstraat 4, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van zonnepanelen
Monnickendam
•  Kerkstraat 4, omgevingsvergunning, voor het plaat-

sen van zonnepanelen op het dak van de woning en 
schuur

•  Willem van der Voetstraat, omgevingsvergunning, 
voor het vergroten van het woonhuis en het plaat-
sen van dakkapellen

•  Havenstraat 21, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een grondkering en een steiger
Watergang 
•  Kanaaldijk 85, omgevingsvergunning, voor het rea-

liseren van een woongebouw

Verleend:
Ilpendam
•  Hofweg 10, omgevingsvergunning, voor het realise-

ren van een nieuwe woning
Monnickendam
•  Wendelmoet Claesdochterlaan 3, omgevingsver-

gunning, voor het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde

•  Zuster Bloemstraat 21, omgevingsvergunning, voor 
het realiseren van een dakopbouw en dakkapel

Purmer
•  Purmerenderweg M 5, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een brug t.b.v. een in- en uitrit

Gedeeltelijk intrekken:
Waterland
•  Dorpsstraat 32A en 32B, omgevingsvergunning, 

voor het deel dat betrekking heeft op het bouwen 
van twee-onder-een-kap woningen

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Zui-

derwouder Dorpsstraat 60 te Zuiderwoude. Het 
bestemmingsplan ligt met ingang van 10 juli 2020 
gedurende zes weken ter inzage. Het bestem-
mingsplan en de bijbehorende stukken kunnen 
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl en  
www.waterland.nl 

•  Bekendmaking, Her-bestraten Reigerstraat, week 
van maandag 10 augustus 2020, straat afgesloten 
voor doorgaand verkeer en ook de parkeerplaatsen 
zijn (tijdelijke) niet te gebruiken
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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)

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

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.

GOED NIEUWS OVER DE 
AFVALINZAMELING HISTORISCHE 
KERN MONNICKENDAM
De bewoners van de historische kern van  
Monnickendam zonder tuin of buitenruim-
te kunnen binnenkort hun afval kwijt in een 
van de twee ondergrondse afvalcontainers. Na  
registratie van hun aanvraag wordt hun afvalpas 
hiervoor aangepast.

Wat vooraf ging
De afvalinzameling voor de historische kernen 
Monnickendam en Marken gebeurt nog steeds 
door middel van het ophalen van vuilniszakken of 
mini containers. Dit is vanwege de smalle straatjes 
waar geen grote vrachtwagens doorheen kunnen 
en moeilijk ondergrondse afvalcontainers ge-
plaatst kunnen worden. Voor Marken komt er eind 
augustus wel een oplossing omdat daar onder-
grondse afvalcontainers komen. Een aantal bewo-
ners van Monnickendam vond het voorstel voor 
ondergrondse afvalcontainers vorig jaar geen 
goed idee omdat zij de afstand te groot vonden. 
Deze bezwaren van bewoners heeft de gemeen-
teraad doen besluiten om voor Monnickendam 
niet te kiezen voor ondergrondse afvalcontainers 
maar de oude situatie van het ophalen van afval-
zakken en minicontainers  te handhaven. Het blijkt 
dat deze wijze van afvalinzameling  bij een aantal 
huishoudens  zonder tuin of plaatsje tot proble-
men leidt.

Voor bewoners zonder tuin of plaatsje bij hun huis 
in de kern van Monnickendam is nu een oplossing 
bedacht. Als zij zich melden bij de gemeente dan 
kunnen zij binnenkort gebruik gaan maken van 
de restafvalcontainer op ’t Prooyen of de Haring-
burgwal. Let op; deze regeling is alleen voor de 
bewoners zonder opslag, -buitenruimte, voor alle 
andere bewoners geldt dat zij nog steeds gebruik 
kunnen maken van óf afvalzakken óf minicontai-
ners. Voor een goede voorbereiding van deze 
maatregel  wil de gemeente graag  weten welke 
huishoudens het betreft. 
U kunt zich aanmelden op www.waterland.nl/ 
container. Indien u voorkeur heeft voor een van 

de twee locaties dan kunt u dit aangeven, waar 
mogelijk zullen wij hier rekening mee houden. 
Svp aanmelden voor 27 juli 2020! Vervolgens  
bericht de gemeente u zo spoedig mogelijk -zodra 
er voldoende informatie is- over het aanpassen 
van de afvalpas en van welke container u gebruik 
kunt maken.

FOTOWEDSTRIJD
Er is enthousiast gereageerd op onze foto- 
wedstrijd ‘Jouw vakantiegevoel in Waterland’!  
Iedere week kiezen wij één van de foto’s uit voor 
een plekje op onze gemeentepagina. Deze week 
een prachtige foto van Karin Jonker, gemaakt in 
Broek in Waterland.

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 en maak kans op een plekje op de ge-
meentepagina. 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 uiteinde- 
lijke winnaar is, maar de gemeente is blij met alle 
foto’s.

SAMENWERKINGSVERBAND DRIE 
GEMEENTEN OVER ONTWIKKELING 
PURMER
De gemeenten Waterland, Purmerend en 
Edam-Volendam werken regionaal samen op the-
ma’s als landschap, economie, bereikbaarheid en 
wonen. Op verschillende thema’s zoals woning-
bouw, duurzaamheid, verstedelijking en land-
schap hebben de gemeenten belangen voor het 
gemeentegrens-overstijgende gebied De Purmer. 
Met een bijna 400 jaar lange geschiedenis van ver-
schillende ambities, wensen en kernwaardes zijn 
de drie gemeenten in juli 2019 gezamenlijk een 
proces gestart om te inventariseren wat de huidi-
ge visie op De Purmer is.
Voor het volledige persbericht verwijzen wij u naar 
www.waterland.nl.

REINIGEN EN INSPECTEREN 
RIOLERING MARKEN
In de week van maandag 20 juli beginnen wij met 
het reinigen en inspecteren van de riolering op 

Marken. Het betreft de gehele oude kern en de 
werfjes met uitzondering van de nieuwbouwwijk 
“Minnebuurt”. Naar verwachting nemen de werk-
zaamheden circa 4 weken in beslag. Vooruitlo-
pend op de werkzaamheden wordt u door de aan-
nemer geïnformeerd middels een bewonersbrief. 
Het verkeer ondervindt hoegenaamd geen hinder 
van deze werkzaamheden. De afdeling Openbare 
Werken van de gemeente Waterland houdt toe-
zicht op het werk. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met onze opzichter, de heer D. Bond, 
telefoon: (0299) 658 669 

GEZOCHT: ONLINE WINKELIERS MET 
ENERGIEBESPARENDE PRODUCTEN
Gemeente Waterland zoekt lokale (online) winke-
liers die energiebesparende producten aanbieden
Dit jaar wijst de gemeente Waterland een groot 
aantal woningeigenaren per brief op aantrekke-
lijke mogelijkheden om hun energierekening te 
verlagen. Naast de mogelijkheid om energiebe-
sparende maatregelen te treffen, zoals isolatie 
en zonnepanelen, biedt de gemeente woningei-
genaren nu ook de gelegenheid om kleine ener-
giebesparende producten aan te schaffen. In 
samenwerking met “Winst uit je woning” schrijft 
de gemeente waardebonnen uit t.w.v. € 70,-. Met 
deze waardebonnen kunnen woningeigenaren de 
kosten voor het aanschaffen van energiebespa-
rende producten na de aanschaf terugkrijgen. 
Denk hierbij aan producten als tochtstrips, wa-
terbesparende douchekoppen en LED-lampen. 
De gemeente rekent op veel belangstelling van 
de bewoners voor deze waardebonnen. Daar-
om roept de gemeente bouwmarkten en andere 

(online) verkooppunten van deze producten op 
om zich voor 10 augustus aan te melden voor dit 
project. Winst uit je woning plaatst de winkels 
die zich aanmelden op een kaart op de website, 
zodat klanten weten waar ze terecht kunnen voor 
de aanschaf van energiebesparende producten. 
Aanmelden kan via https:// winstuitjewoning.nl/
verkooppunt-waardebon.

OUDE BUSHOKJES VERVANGEN
In de Gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer 
en Waterland worden de oude bushokjes vervan-
gen. Aan het einde van deze maand staan er 67 
nieuwe bushokjes in deze drie gemeenten. Het 
eerste bushokje is feestelijk in gebruik genomen 
in Landsmeer in aanwezigheid van onze wethou-
der Astrid van de Weijenberg. Binnen deze aan-
besteding speelt duurzaamheid een belangrijke 
rol. Vrijwel alle materialen zijn herbruikbaar als de 
haltes aan het eind van hun levensduur zijn. Daar-
mee is er sprake van een vrijwel 100% circulaire 
aanbesteding. De bushokjes worden geplaatst 
onder verantwoordelijkheid van de Vervoerregio 
Amsterdam.

Vanwege de coronacrisis was het niet 
mogelijk de koninklijke onderschei-
dingen die in 2020 werden verleend 
in de gemeente Waterland tijdens 
de Lintjesregen in april fysiek uit te 
reiken. Inmiddels zijn op de nieuwe 
landelijke datum 3 juli 2020 door 
burgemeester Sicko Heldoorn de etui 
met versierselen uitgereikt aan 11 de-
corandi van de gemeente Waterland. 
De uitreiking gebeurde in 4 aparte 
feestelijke bijeenkomsten in het ge-
meentehuis om de coronamaatrege-
len zoveel mogelijk te waarborgen.

De heer Hoogendoorn is benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Mevrouw T. Visser, de heer J. Boes, 
de heer J. Vierveijzer,  heer E.D. Moe-
nis, heer C. van Altena, de heer G.S. Spil, de heer E.W. Smiet, Mevrouw A. Nielsen-Schouten en  
mevrouw T.A.M. Englebert-Tensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Voor het volledige bericht verwijzen wij u naar www.waterland.nl.

KONINKLIJKE LINTJESREGEN IN DE GEMEENTE WATERLAND

Wethouder Astrid van de Weijenberg bij de 
opening van het eerste bushokje in Landsmeer.


