
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
•  Molengouw 44, omgevingsvergunning, realiseren 

van een nieuwe woning

Ilpendam
•  Dorpsstraat 34, omgevingsvergunning, wijzigen 

van de onderzijde van de voorgevel

Monnickendam
•  Nieuwe Zijds Burgwal 35 en 36, omgevingsver-

gunning, wijzigen van kozijnen, het plaatsen van 
dakkapellen en het plaatsen van een dakopbouw

•  Trintel 74, omgevingsvergunning, plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak van de woning

•  Vesting 1, omgevingsvergunning, plaatsen van 
een schutting

•  Petrus Nahuysplantsoen 85, omgevingsvergun-
ning, achtergevel uitbreiden van het woonhuis op 
de eerste verdieping

•  Overleek 1 C, omgevingsvergunning, realiseren 
van een tweetal kleinschalige toeristische over-
nachtingsmogelijkheden in een bestaand en een 
nieuw te realiseren bijbehorend bouwwerk

•  Oranjestraat 39, omgevingsvergunning, vergroten 
van de dakopbouw van de garage

•  Niesenoort 4, omgevingsvergunning, renoveren, 
wijzigen en uitbreiden van de woning en het bou-
wen van een schuur

•  Kalversteeg 2, omgevingsvergunning, verbouwen 
van het pand

•  Zuideinde 26, omgevingsvergunning, realiseren 
van 3 dakkapellen

Uitdam
•  Rijperweg 4, omgevingsvergunning, kappen van 

13 populieren op het voorerf

Verleend:
Monnickendam
•  Overleek 1 C, omgevingsvergunning, realiseren 

van een tweetal kleinschalige toeristische over-
nachtingsmogelijkheden in een bestaand en een 
nieuw te realiseren bijbehorend bouwwerk

•  Elger 4, omgevingsvergunning, wijzigen van de 
voorgevel

Gemeente Waterland
•  Evenementenvergunning, Zwemmeland  voor de 

periode 2020-2024, 2020 wordt de race georgani-
seerd op zondag 6 september van 08.30 tot 15.30 
uur

Opschorten beslistermijn:
Broek in Waterland
•  Roomeinde 45, omgevingsvergunning, plaatsen 

van een aanbouw aan de woning en het wijzigen 
van bestaande kozijnen van de woning

Monnickendam
•  Julianalaan 39, omgevingsvergunning, realiseren 

van een uitbouw aan de zijgevel van de woning

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Mandaat toezichthouders VrZW
•  Mandaatbesluit Markermeerdijken Omgevings-
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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

VERKIEZINGEN KINDERBURGEMEESTER 
VAN WATERLAND

De tien kandidaten voor het kinderburgemees-
terschap en de tien kinderjuryleden zijn bekend. 
Volgende week worden er twee middagen voor 
de verkiezingen van de eerste Waterlandse kin-
derburgemeester georganiseerd.  Op woensdag 
26 februari krijgen de kinderen een voorberei-
dende middag met workshops en op vrijdag 28 
februari zijn de presentaties van de kandidaten 
voor de jury.
Alle tien basisscholen in de gemeente Water-
land doen mee. Iedere school heeft zowel een 
jurylid als een kandidaat kinderburgemeester 
afgevaardigd. 
Na 28 februari weten we wie de eerste kinder-
burgemeester van Waterland is geworden.
Half maart volgt de installatie van de nieuwe 
kinderburgemeester op de eigen basisschool.
De juryleden zijn: 
Roan Spil van de St Sebastianus, Stacy van Din-
teren van De Fuut, Tijn Nijman van de Blauwe 
Ster, Casijn de Koning van de Havenrakkers, 
Albert Schrijver van de Gouwzee, Lucy Rogaar 
van De Overhaal, Duuk Vogel van de Binnen-
dijk, Nuna van de Verwondering, Elisa van Veen 
van De Rietlanden en Bela Kok van de H.M. van 
Randwijkschool.
De kandidaat kinderburgemeesters zijn:
Danica Brouwer van De Gouwzee, Thomas Teer-
huis van De Rietlanden, Amber Roschar van de 
St Sebastianus, Djeslyn van Soelen van de Fuut, 

Bibi Meister van de Blauwe Ster, Fabiënne van 
der Kwast van de Havenrakkers, Hamish Hame-
linck van de Binnendijk, Jayden van De Verwon-
dering, Damian Prijs van De Overhaal en Nina 
van Vliet van de H.M. van Randwijkschool.
Voor meer informatie 
www.waterland.nl/kinderburgemeester.
 
BUURTBEMIDDELING NU OOK IN 
WATERLAND
De gemeente, Wooncompagnie en Intermaris 
hebben met de Stichting Beter Buren op 17 fe-
bruari 2020 een overeenkomst ondertekend om 
buurtbemiddeling in Waterland te verzorgen. 
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige ma-
nier om burenoverlast en ruzies op te lossen en 
draagt in belangrijke mate bij aan woongenot en 
leefbaarheid. 

De werkwijze 
De gecertificeerde bemiddelaars (vrijwilligers) 
gaan eerst apart bij beide buren thuis praten 
over de overlast die wordt ervaren en de ont-
stane situatie. Als beide buren hiermee instem-
men, wordt er daarna op een neutrale plek een 
bemiddelingsgesprek geregeld. Het traject is 
kosteloos voor bewoners en deelname aan het 
traject is vrijwillig. De bemiddelaars zijn te allen 
tijde neutraal en zorgen ervoor dat de vertrou-
welijkheid in het traject wordt gewaarborgd.

Hulp nodig?
Wacht niet te lang met hulp zoeken, voordat je 
het weet escaleert een burenprobleem en is een 
gesprek niet meer mogelijk.
Beterburen kunt u bereiken op 085-9022810, 
info@beterburen.nl of kijk voor informatie en 
aanmelding op www.beterburen.nl.
 

Ondertekening van het contract buurtbemidde-
ling vlnr ; Astrid van de Weijenberg, loco bur-
gemeester gemeente Waterland, Bente London 
van Beter Buren, Iris Heijkoop van Wooncom-
pagnie, Tanneke van den Berg en Anthony Kem-
penaar van Intermaris

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 sportak-

koord te begeleiden is sportformateur Bas de 
Wit aangesteld. Aanmelding voor de kick off 
of om input te geven mail naar sportakkoord. 
waterland@sportsupport.nl. 

VACATURES
De gemeente Waterland zoekt per direct een

Personeels- en salarisadministrateur 
voor 24 uur per week

Werkvoorbereider  en toezichthouder 
Openbare Ruimte voor 36 uur per week.

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
voor 36 uur per week

Breed inzetbare vergunningverlener 
voor 36 uur per week

Twee bestuur-en managementondersteuners 
voor 24 tot 32 uur per week

Voor meer informatie 
www.waterland.nl/vacatures.

Bewoners en ondernemers kunnen meeden-
ken over het  profiel van de nieuwe burge-
meester. Dit kan door zo snel mogelijk de 
burgemeesters enquête in te vullen.  
In de enquête kunnen zij aangeven welke 
vaardigheden en eigenschappen de nieuwe 
burgemeester volgens hen mee moet brengen 
naar Waterland. De online enquête kan van 
20 februari tot en met 5 maart online ingevuld 
worden. Op www.waterland.nl/burgemeester 
vindt 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.

Planning voor waterland een nieuwe burge-
meester heeft
Tot 24 februari is Astrid van de Weijenberg 
waarnemend burgemeester.
Na 24 februari benoemt de commissaris van 
de Koning, Arthur van Dijk, een waarnemend 
burgemeester tot de nieuwe burgemeester is 
geinstalleerd.
19 maart gemeenteraad stelt de profielschets 
voor de nieuwe burgemeester vast in het bij-
zijn van de commissaris van de Koning.
Op basis van de profielschets kunnen sollici-
tanten reageren op de vacature.
Waarschijnlijk in oktober spreekt de gemeen-
teraad de voorkeur uit voor een kandidaat en 
draagt de kandidaat voor bij de commissaris 
van de Koning. 
Naar verwachting in december benoemt de Ko-
ning de nieuwe burgemeester.

BEWONERSENQUÊTE OVER NIEUWE BURGEMEESTER


