
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee 
keer per maand in de raadzaal van het gemeen-
tehuis in Monnickendam. Raadsvergaderingen 
zijn openbaar, u bent dus altijd welkom om ver-
gaderingen bij te wonen. Aanvang is 19.30 uur. 
Voor de agendapunten van de vergaderingen 
verwijzen wij u graag naar www.gemeenteraad-
waterland.nl. De vergaderingen van de gemeen-
teraad kunt u live volgen via onze website en via 
Omroep PIM.  Zie voor  andere vergaderingen 
ook onze agenda op www.waterland.nl.

07/01 Nieuwjaarsreceptie
07/01 Monumenten en welstandscommissie

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
FEESTDAGEN
In het nieuwe jaar zijn wij op woensdag 2 januari 
vanaf 10.00 uur geopend. Dat geldt ook voor de 
gemeentewerf. Op de hoogte blijven van ope-
ningstijden, nieuws en informatie van gemeente 
Waterland? Bezoek onze website en volg ons via 
Twitter  of Facebook.

BUITENGEBIED VAN WATERLAND 
KRIJGT GLASVEZEL
Al geruime tijd werkt gemeente Waterland sa-
men met een aantal betrokken inwoners aan 
het project verbeteren breedbandvoorziening. 
Bedoeling daarvan is het aanpassen van de in-
ternetsnelheid bij adressen waar nu nog sprake 
is van trage verbindingen, de zogeheten ‘’witte 
adressen’’. Glasvezel Buitenaf bood inwoners 
van het buitengebied de mogelijkheid om zich 
aan te melden voor een abonnement. Streefge-
tal om tot realisatie over te gaan was een mini-
mum van 40%. Dat is gehaald en dat is dus  goed 
nieuws voor inwoners van ons buitengebied!

Zomer 2018 is aansluiting gezocht bij de regio-
groep Zaanstreek-Waterland van Glasvezel-bui-
tenaf. De initiatieven van een partij als Glasvezel 
Buitenaf zorgen voor schaalvergroting en dat 
maakt de kans voor een realistisch plan vele ma-
len groter. Portefeuillehouder Astrid van de We-

ijenberg is blij met het resultaat. “Snel internet 
is zo langzamerhand een onmisbare nutsvoor-
ziening geworden. Dankzij de inspanningen van 
Glasvezel Buitenaf en van de ambassadeurs uit 

de regio is het minimum aantal deelnemers ge-
haald. Daarmee behoren die trage verbindingen 
straks tot het verleden en dat is een positieve 
ontwikkeling ”.

MILIEUSTRAAT WATERLAND 
NA 1 JANUARI 2019 NOG OPEN
U kunt ook na 1 januari 2019 nog bij de milieus-
traat terecht met uw afval. De gesprekken over 
de tijdelijke uitbesteding van de milieustraat 
van Waterland naar Purmerend zijn nog in volle 
gang en verlopen goed. Wel is inmiddels duide-
lijk geworden dat het gebruiken van de milieu-
straat in Purmerend voor inwoners van Water-
land per 2 januari 2019 niet haalbaar is. Op dit 
moment overleggen we met Purmerend vanaf 
welke datum dat wel mogelijk is. We verwach-
ten dit jaar nog een overeenkomst met Purme-
rend kunnen sluiten. Zodra er meer informatie is 
over de exacte overgangsdatum laten wij u dat 
uiteraard meteen weten via onze gebruikelijke 
kanalen (website, social media en gemeentepa-
gina).

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 bekend-
makingen eveneens raadplegen. Hebt u geen computer? 
In het gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage. 

Verleend:
Broek in Waterland: 
•	 	Zuideinde	17,	omgevingsvergunning,	bouwen	van	

een uitbouw aan de achtergevel

Monnickendam
•	 	Gooische	 Kaai	 9,	 omgevingsvergunning,	 vervan-

gen van de bestaande dakkapellen

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•	 	Ter	 inzage	 legging,	 Ontwerpbesluit	 omgevings-

vergunning, uitbreiden van het Lake Land hotel, 
Jachthaven 1, Monnickendam, vanaf 21 december 
voor de duur van zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis

•	 	Kennisgeving,	 ontwerpbestemmingsplan	Gemaal	
De Poel Monnickendam

•	 	Verlenging	 beslistermijn,	 omgevingsvergunning,	

Zuideinde 19 te Broek in Waterland, bouwen van 
een uitbouw aan de achtergevel

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

Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. 
Heb jij dienstverlening hoog in het vaandel? En 
wil je werken aan uitdagende opdrachten en je 
eigen ontwikkeling? Dan hebben wij een paar  
aantrekkelijke vacatures. Heb je interesse om 
bij ons aan de slag te gaan als beleidsmede-
werker? Of lijkt een functie bij de afdeling Pu-
bliekszaken je wel wat? Of misschien is werken 
als buitengewoon opsporingsambtenaar iets 
voor jou. Op onze website vind je alle infor-
matie over deze functies. Als je wilt reageren, 
stuur dan via www.regioflexwerk.nl een brief 
met motivatie plus CV. Wij zien reacties graag 
tegemoet!

WERKEN BIJ 
GEMEENTE WATERLAND

EERSTE FASE PROcES 
VOORBEREIDING BESLUIT 
BESTUURLIJKE TOEKOMST 
PRAKTISch AFGEROND
In het proces om te komen tot een besluit 
over de bestuurlijke toekomst van gemeen-
te Waterland is de eerste fase praktisch af-
gerond. Onder begeleiding van De Argumen-
tenfabriek zijn met uiteeenlopende groepen 
aanwezigen voor- en tegenargumenten ver-
zameld over de drie opties zelfstandig blij-
ven, ambtelijk fuseren en bestuurlijk fuse-
ren. De opbrengst van de denksessies, drie 
argumentenkaarten, wordt meegenomen in 
de fases II en III.
De denksessies zijn prima verlopen. De 
aanwezigheid van een uiteenlopende groep 
belanghebbenden maakte dat er verschil-
lende ideeën en impulsen werden inge-
bracht. Door de strakke leiding werden de 
aanwezigen “gedwongen” de voor- en 
tegenargumenten voor de drie mogelijke 
hoofdopties steeds scherper teformuleren.  
Na de verwerking van alle input in drie argu-
mentenkaarten wordt fase I daarmee begin 
januari 2019 afgerond. In de volgende fase 
verzamelen we de inbreng van omliggende 
gemeenten. Aan die gemeentebesturen 
is de vraag gesteld ons te laten weten wat 
zij willen inbrengen in ons proces. Deze in-
put wordt tevens meegenomen in de derde 
fase met name om kaders aan de discussie 
te kunnen geven. Verwacht wordt dat deze 
antwoorden uiterlijk 1 maart 2019 zijn ont-
vangen. Daarmee is dan fase II afgerond. 
In fase III gaan we in gesprek met de inwo-
ners van Waterland. Het is de bedoeling om 
een grote groep inwoners te bereiken en 
met hen te discussiëren over de voor- en 
tegenargumenten van de drie opties. De uit-
komsten van fase I en fase II vormen daar-
voor de basis. Op dit moment is de exacte  
invulling van deze fase nog niet gereed. 
Informatie daarover volgt zo spoedig mo-
gelijk.

bEstuurLIjkE tOEkOMst

Op en rond de feestdagen valt er veel te mel-
den over afval en afvalinzameling. Voor uw 
gemak zetten wij alles op een rijtje.

Openbare afvalbakken en containers dicht
In verband met de jaarwisseling worden de 
oud-papier containers en de PMD-containers 
tijdelijk dicht gemaakt.  Dit gebeurt op maan-
dag 31 december tussen 15.00 en 17.00 uur. 
Op 1 januari kunt u in de loop van de dag de 
containers weer gebruiken.

De openbare afvalbakken worden al eerder 
dicht gemaakt namelijk  vanaf maandag 24 
december. U kunt ze vanaf woensdag 2 janu-
ari weer gebruiken. 

Vuurwerk opruimen: begin het jaar schoon 
en veilig!
Tijdens de laatste dagen van het jaar wordt 
er veel vuurwerk afgestoken. Helpt u zelf mee 
aan een schone en veilige straat door het 
vuurwerkafval op de stoep voor uw woning 
op te ruimen? Vuurwerkafval mag in de grijze 
container. 

Kerstbomen inzamelen
Gemeente Waterland zamelt ook dit jaar 
kerstbomen in. U kunt de boom aanbieden op 
één van de locaties en u ontvangt per boom  
€ 0,25. De ingezamelde bomen gaan, net 
zoals het GFT, naar de verwerker die het ge-
bruikt als biomassa. Er zijn ook andere leuke 
inzamelacties gaande zoals in Ilpendam door 
lokale ondernemers.  Door lokale partijen in 
Marken, Broek en Waterland en Monnicken-
dam worden verbrandingsacties uitgevoerd. 
De gemeente stelt voor deze acties geen € 
0,25 cent per boom beschikbaar. 

In onderstaand schema ziet u waar u uw 
boom kunt aanbieden. Partijen groter dan 
25 stuks kunt u vanaf 7 januari t/m 9 janu-
ari 2018 tot uiterlijk 12.00 uur worden aange-
meld via telefoonnummer (0299)  658 585. 
De bomen worden dan op donderdag 10 janu-
ari 2019 vanaf 08.00 uur door ons opgehaald. 
Woont u in  Watergang, Zuiderwoude, Uitdam 
of	Katwoude,	dan		geldt	een	uitzondering.	U	
kunt zonder limiet gebruik maken van de op-
haalservice. 
Wel vragen wij u de kerstbomen op de open-
bare weg aan te bieden. Wij kunnen ze na-
melijk niet uit uw achtertuin weghalen. Wat 
ook een mogelijkheid is…het zelf in stukken 
knippen van de kerstboom. Doet u de boom 

dan in delen in uw GFT bak. U hoeft dan niet 
persé op de betreffende dag uw boom aan te 
bieden. 

Andere ophaaldag voor afval in historische 
kern Marken
Met ingang van 1 januari wijzigt de inzamel-
dag voor afval in de oude kern  van Marken. 
De inzameling vond altijd plaats op dinsdag 
en dat wordt nu vrijdag.  Door deze wisseling 
kan het afval ’s morgens al uit de straten wor-
den  opgehaald in plaats van ‘s middags.  Dat 
zorgt ervoor dat afval minder lang op straat 
blijft liggen. U ontvangt van Remondis nog 
een brief met informatie. Wij begrijpen dat 
u even aan deze verandering moet wennen 
maar rekenen op uw medewerking.

Andere ophaaldag voor afval in Monnicken-
dam West
Woont u in de Oranjewijk, Ringshemmen, ’t 
Spil of Ooster(Ee)? Dan wordt uw mini-con-
tainer vanaf 1 januari 2019 voortaan op de 
maandag geleegd. De reden hiervoor is van 
organisatorische aard. Door deze wijken op 
een andere inzameldag te bedienen, is de 
afvalinzamelaar beter in staat de inzameling 
goed en vlot uit te voeren. U ontvangt van Re-
mondis nog een brief met informatie. Wij be-
grijpen dat u even aan deze verandering moet 
wennen maar rekenen op uw medewerking.

OOK NIEUW IN 2019 IS DE MANIER 
WAAROP WE FLESSENGLAS 
INZAMELEN…
Glas apart weggooien: nu nog makkelijker!
Flessenglas is zoals u weet heel geschikt om 
te hergebruiken. Gelukkig maken al heel veel 
Waterlanders gebruik van de inzamelcontai-
ners voor glas. Met ingang van januari 2019 
maken we het u nog makkelijker! Dan kunt u 
namelijk alle kleuren glas gewoon bij elkaar 
deponeren. Door nieuwe ontwikkelingen in 
het verwerken van glas-afval hoeft u zelf niet 
meer te sorteren in wit, bont of groen glas. 
Dat gebeurt nu achteraf bij de afvalverwer-
ker. Wel zo makkelijk voor u!

Veel veranderingen, sommige tijdelijk, an-
dere meer permanent. Wat blijft is dat  u met 
al uw vragen over afval inzameldagen  terecht 
kunt op www.mijnafvalwijzer.nl, de afvalwij-
zer-app of  op onze  website.  Andere vragen 
kunt u telefonisch stellen bij Remondis via 
(0299) 407 671 of per e-mail aan waterland@
remondis.nl.

SchEMA INZAMELING KERSTBOMEN

Kern Aanleverdata en tijd Locatie waar u uw boom kunt aanbieden

Ilpendam n.v.t. In overleg met het kerstboom ophaalteam van Ilpendam
Monnickendam Donderdag  10 januari
 13.30-15.00 uur  Gemeentewerf Monnickendam (extra opening alleen 

voor het afleveren van kerstbomen).
Watergang, Zuiderwoude,  n.v.t.  U kunt een telefonische afspraak maken bij afdeling 
Uitdam	en	Katwoude		 	 	Publiekszaken	(0299)		658	585.	
  Tot uiterlijk 9 januari 2017 12.00 uur!

N.B. Partijen van handelaren of bedrijven zijn uitgesloten voor vergoedingen.

ALLES OVER AFVAL ROND DE FEESTDAGEN EN IN 2019!


