
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee 
keer per maand in de raadzaal van het gemeen-
tehuis in Monnickendam. Raadsvergaderin-
gen zijn openbaar, u bent dus altijd welkom om 
vergaderingen bij te wonen; aanvang is 19.30 
uur. Voor de agendapunten van de vergaderin-
gen verwijzen wij u graag naar onze website:  
www.gemeenteraadwaterland.nl of  
www.waterland.nl/agenda/
23/11  Raadsvergadering 
27/11  Welstandscommissie
28/11  Interactieve bijeenkomst verduur-
 zaming en ruimtelijke kwaliteit
30/11  Fractievergaderingen

VAN BAANSTEDE NAAR 
LEERWERKBEDRIJF WATERLAND
Ongetwijfeld kent u BaanStede en zijn medewer-
kers. U ziet de bekende wagens in onze gemeente 
rijden en bijvoorbeeld medewerkers aan het werk 
in het openbaar groen. BaanStede zorgt ervoor 
dat mogelijkheden voor leren en werken worden 
gecreëerd voor mensen die niet aan de slag ko-
men op de reguliere arbeidsmarkt. Met ingang 
van 1 januari 2018 houdt BaanStede echter op 
te bestaan. Dat betekent dat per die datum elke 
gemeente zelf gaat zorgen voor mensen met een 
WSW-achtergrond dan wel met een uitkering op 
grond van de Participatiewet. Binnen gemeente 
Waterland en ook bij andere betrokken gemeen-
ten worden daarvoor zelfstandige Leerwerkbe-
drijven opgericht. Naast het Leerwerkbedrijf ge-
meente Waterland zijn dat de Leerwerkbedrijven 
Werkom (gemeenten Zaanstad en Purmerend) en 
Stichting Werkplus (in Edam-Volendam). De in 
Waterland woonachtige doelgroep-medewerkers 
van BaanStede komen per 1 januari 2018 formeel 
in dienst van gemeente Waterland. 

Wat betekent dat voor deze medewerkers van 
BaanStede?
Voor veel medewerkers verandert er in de prak-
tijk weinig. Zij blijven gewoon leren en werken op 
de plek waar zij nu aan de slag zijn. Voor andere 
medewerkers zorgt gemeente Waterland voor 
passend werk. Zo gaat gemeente Waterland zelf 
weer het openbaar groen onderhouden en komen 
de “groenmedewerkers” van BaanStede over naar 
gemeente Waterland.  Onze gemeentewerf wordt 
hun uitvalsbasis. Verder wordt binnen de gemeen-
telijke organisatie de bode- en schoonmaakdienst 
uitgebreid. Dat betekent dat het gemeentehuis 
en de gemeentewerf  vanaf 1 januari 2018 door 
medewerkers van het Leerwerkbedrijf Waterland 
worden schoongemaakt. Met Stichting Phila-
delphia zijn afspraken gemaakt voor zogenaamde 
“beschutte” leerwerkplekken.

De gemeente Waterland heeft ook twee jobcoa-
ches in dienst. Zij ondersteunen deze groep mede-
werkers en bemiddelen bij het vinden van geschikt 
werk. Zij kennen de doelgroep goed en weten pre-
cies wat belangrijke voorwaarden zijn om succes-
vol te zijn. Op die manier zorgen we ervoor dat de 
overgang van BaanStede naar het Leerwerkbedrijf  
voor de medewerkers soepel verloopt.

Vragen?
Heeft u hier vragen over of wilt u meer informa-

tie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dat 
kunt u beste doen door het sturen van een e-mail 
aan gemeente@waterland.nl of via het algemene 
telefoonnummer (0299) 658 585. Werkgevers 
die geïnteresseerd zijn en mogelijkheden zien 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kansen te bieden, nodigen wij uit om contact op 
te nemen met onze medewerker economische za-
ken, Lucie van Vliet-Berndsen. Het e-mailadres is  
economischezaken@waterland.nl.

DE AFVALINZAMELING GAAT 
VERANDEREN
Met ingang van 1 januari 2018 gaat de afvalinza-
meling veranderen! Op dit moment zijn wij hard 
aan het werk om het nieuwe afvalschema rond te 
krijgen. Begin december ontvangt u een brief van 
de gemeente en een brief van de nieuwe inzame-
laar, Remondis. In de brief leest u wat er precies 
voor u gaat veranderen.
Wij kunnen nu al aankondigen dat voor een deel 
van Waterland de afval inzamel dagen gaan ver-
anderen. In de historische kernen (Monnickendam 
en Marken), waar met zakken wordt ingezameld, 
wordt in januari ook het inzamelen van PMD geïn-
troduceerd en wordt het restafval en het plastic-
afval om de week opgehaald.

Wij houden u op de hoogte
 Zodra alle informatie compleet is informeren wij 
u over de wijzigingen via brieven en natuurlijk via 
onze website en de Mijnafvalwijzer app. 

Een nieuwe naam in de straten van Waterland
Wij hebben een nieuwe inzamelaar omdat het 
huidige contract op 31 december 2017 afloopt. Re-
mondis Nederland BV heeft de aanbesteding ge-
wonnen en gaat de komende jaren de inzameling 
van het huishoudelijk restafval, GFT, PMD materi-
aal en grofvuilinzameling  in Waterland verzorgen.

PRAAT MET DE POLITIEK
Over welk thema wilt u nou wel eens met de po-
litiek van gedachten wisselen? Stuur uw onder-
werp uiterlijk 30 november 2017 naar griffier@
waterland.nl. Op 18 december wordt door de ge-
meente en de gemeenteraad een politieke markt 
georganiseerd. Deze avond is voor iedereen een 
uitstekende gelegenheid om kennis te maken met 
alle Waterlandse politieke partijen én met hen van 
gedachten te wisselen over onderwerpen die u be-
langrijk vindt. 

TWEE NIEUWE SCHAPENWEIDES IN 2017
Gemeente Waterland heeft in 2016 een maai- en 
graasplan vastgesteld. In dit plan zijn locaties op-
genomen waar schapen worden ingezet voor de 
begrazing van het gras. Zo is de oude schapen-
weide langs de Bernhardlaan in Monnickendam 
na lange tijd weer in gebruik genomen als scha-
penweide.  Ook in Ilpendam is een locatie geschikt 
gemaakt voor begrazing.  
In kader van het maai- en graasplan worden dit 
jaar nog twee locaties ontwikkeld. Dat zijn:
•	 Monnickendam:	Het	Groene	hart,	veld	bij	de	jeu	
de boulesbaan
•	 Broek	 in	 Waterland:	 Het	 terrein	 naast	 de	 be-
graafplaats 
In week van 27 november wordt gestart met het 
geschikt maken van de weides door het plaatsen 
van een gaashekwerk van ongeveer  1,10m. Zodra 
de ondergrond droog genoeg is, worden de scha-
pen uitgezet.  Heeft u vragen? Neemt u dan gerust 

contact op met de beheerder, de heer Rob Pool . 
U bereikt hem via (0299)  658 577 of via e-mail 
r.pool@waterland.nl. 

VERKEERSHINDER
Lepelaarstraat in Ilpendam langer dicht
Door uitloop van werkzaamheden is de Lepelaar-
straat langer dicht dan voorheen was aangekon-
digd. Naar verwachting is de Lepelaarstraat op 8 
december weer open. Onze excuses het ongemak.
Op 25 november komt  Sinterklaas aan in Ilpen-
dam. De route van de intocht loopt via de Grut-
tostraat en de Merelstraat en hiervoor wordt 
ondanks de werkzaamheden geen extra hinder 
verwacht. 

Intocht Sinterklaas Broek in Waterland
Zaterdag 25 november komt Sinterklaas ook naar 
Broek In Waterland. In verband met deze intocht 
geldt tussen 10:00 – 12:00 uur een parkeerverbod 
op het Havenrak, de Dorpsstraat en het Leeteinde.  
De looproute is als volgt: Dorpsstraat-Havenrak-
Leeteinde. Het Havenrak is tijdens de intocht af-
gesloten voor doorgaand verkeer. Houdt u reke-
ning met het parkeren van hun voertuig?  Let op! 
De wegsleepregeling is van kracht. Daarom een 
dringend verzoek aan iedereen om zaterdag tus-
sen 10-12.00 uur geen voertuigen te parkeren op 
de route.

Stremming Roomeinde Broek in Waterland
Op 28 november starten wij met onderhoud 
aan de duikerbrug tussen Roomeinde 6 en 8 in 

Broek in Waterland. Hierdoor is het Roomeinde 
op werkdagen tussen 7:00 en 16:00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer ter plaatse van de brug. Dit 
wordt met borden aangegeven. Het werk duurt 
ongeveer 4 dagen en wordt uitgevoerd door het 
aannemersbedrijf Van Geemen. Heeft u vragen 
naar aanleiding van deze werkzaamheden? Dan 
kunt u contact opnemen met de uitvoerder, de 
heer B. Tuinsma. Hij is bereikbaar via telefoon-
nummer (0299) 640 625 of via het e-mailadres  
b.tuinsma@vangeemen.nl.

KENNISGEVING VERWIJDEREN BOOT, 
TRAILER OF CONSTRUCTIE
De gemeente handhaaft regelmatig op verlaten 
trailers en aanhangers die op de openbare weg 
staan, bootjes die te lang op de kant liggen, (half) 
gezonken bootjes in openbaar water of illegale 
constructies in het water. 
Op dit moment  zijn er in Monnickendam een 
boottrailer met daarop een wit/blauwe boot en 
een caravan van het merk Knaus, op een parkeer-
plaats aan de Cornelis Dirkszoonlaan ter hoogte 
van nummers 310 t/m 316 (eerste kennisgeving) 
gestickerd in verband met verwijdering door de 
gemeente na 11 december 2017. 
Tevens een (tweede kennisgeving) boottrailer 
welke geparkeerd staat op de Cornelis Dirkszoon-
laan ter hoogte van nummer 190. Deze wordt na 
30 november verwijderd. Kennisgevingen over 
deze handhaving op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening vindt u terug op de web-
site www.overheid.nl.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige teksten 
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 be-
kendmakingen eveneens raadplegen. Hebt u geen 
computer? In het gemeentehuis liggen alle besluiten 
ter inzage. 

Verleend
Broek in Waterland
•	 	Laan	38	en	40-42,	omgevingsvergunning,	voor	het	

schilderen van een rijksmonument het wijzigen 
van een beschermd monument

Ilpendam
•	 	Evenementenvergunning,	 intocht	Sinterklaas,	op	

zaterdag 25 november 2017 van 14.45 tot 15.30 
uur, voor de periode 2018-2021

Monnickendam
•	 	Haringburgwal	1,	omgevingsvergunning,	voor	het	

plaatsen van dakramen in het voordakvlak het 
bouwen van een bouwwerk

Aangevraagd
Marken
•	 	Havenbuurt	 7,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	

plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak 
het bouwen van een bouwwerk

Watergang
•	 	Kanaaldijk	 31,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	

realiseren van een puntdak op de garage het bou-
wen van een bouwwerk

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage
•	 	Bekendmaking,	 Bestemmingsplan	 Broek	 in	 Wa-

terland 2018, de Notitie Inspraak- en Voorover-
leg bestemmingsplan Broek in Waterland 2018, 
vastgesteld en ter inzage via website gemeente of 
afdeling Publiekszaken.  Verwachte behandeling 
ontwerpbestemmingsplan in de voorbereidende 
raadsvergadering van 7 december 2017

•	 	Bekendmaking,	M.e.r	beoordelingsbesluit,	dat	er	
geen milieueffectrapport behoeft te worden op-
gesteld voor woningbouw Watergang-Stiereveld, 
voor de realisatie van 18 woningen

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Galgeriet 10, 1141 GM Monnickendam

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 gemeentewerf: 
Maandag t/m donderdag 08.00 - 12.30 uur
Vrijdag 8.00 - 12.00 uur
Zaterdag (1e en 3e zaterdag van de maand) 09.00 - 12.00 uur
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bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Zaterdag 18 november, tijdens de Algemene 
Vergadering van de Koninklijke Nederlandse 
Roeibond in Den Haag, werd aan de heer drs. 
W.J.R. de Widt uit Monnickendam de eremedail-
le in goud voor zijn verdiensten voor de roeisport 
toegekend. Aansluitend ontving hij een Konink-
lijke Onderscheiding! Het lintje werd uitgereikt 
door burgemeester L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, 
in aanwezigheid van familie en genodigden.  De 
heer De Widt is benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau.

UITREIKING KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING 

VOOR DE HEER DE WIDT

WERK IN UITVOERING
Up date werkzaamheden kademuur haven Monnickendam
De tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd, de bouwkuip is vrij gemaakt en de nieuwe fundering 
is uitgezet. De pontons zijn aangevoerd en de kraan is op het werk gezet. Deze week zijn nog een 
aantal kleinere voorzieningen aangebracht ten behoeve van de heiwerkzaamheden. De bestaande 
palen kunnen blijven zitten, dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving . Deze week is ook – via 
het water - de heistelling aangevoerd en is de groutpomp en silo geplaatst en zijn de heiwerkzaam-
heden gestart. Hierbij kan hinder ontstaan door transport en geluid.
Op vrijdag 24 november houden wij van 14.00-15.00 uur het tweede inloopspreekuur in de keet op 
het bouwterrein. Heeft u vragen over het werk? U bent van harte welkom!  


