
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

TWEEDE OPROEP KOEK EN ZOPIE 
Begin december hebben wij een eerste oproep 
gedaan voor aanvragen van vergunningen voor 
de verkoop van koek en zopie in de winterperi-
ode 2018-2019. Deze oproep heeft gestaan op 
de gemeentepagina en op overheid.nl. Er zijn 
naar aanleiding van deze oproep verschillende 
aanvragen ingediend. Voor een aantal kernen 
zijn nog geen aanvragen ingediend, voor andere 
kernen zijn er nog plaatsen vrij.

Nog acht standplaatsen beschikbaar
Voor de winterperiode 2018-2019 zijn de vol-
gende standplaatsvergunningen voor verkoop 
van koek en zopie nog beschikbaar: Broek in 
Waterland: 1 / Marken: 2 / Ilpendam: 2 / Zuider-
woude: 3.

Hoe vraag ik een vergunning aan?
Om uw aanvraag voor een koek en zopie stand-
plaats mee te laten loten verstuurt u aan de ge-
meente:
1.  een compleet ingevuld en ondertekend aan-

vraagformulier ‘standplaatsvergunning koek 
en zopie’;

2.  een schets met de locatie waar u koek en zo-
pie wilt verkopen.

3.  voor ondernemers: een recent uittreksel van 
de Kamer van Koophandel

Let op: alleen aanvragen die vóór 14 januari 
2019 zijn binnen gekomen én compleet zijn, 
worden meegenomen in de loting. Als u een 
aanvraag heeft ingediend en uw aanvraag is 
compleet wordt u over de datum van de lo-
ting geïnformeerd. Verstuur uw aanvraag naar  
gemeente@waterland.nl of naar: Gemeente Wa-
terland, Afdeling Algemene en Juridische Zaken, 
Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam

Vragen?
Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om contact op 
te nemen met onze collega’s van de afdeling Al-
gemene en Juridische Zaken via (0299) 658 585 
of gemeente@waterland.nl. De beleidsregels 
koek en zopie gemeente Waterland 2017 kunt u 
vinden op www.overheid.nl.  

BESPAARLADDER
Begin december ontvingen inwoners van Wa-
terland een bespaarladder waarin allerlei tips 
worden gegeven om de energienota te verla-
gen. Kleine veranderingen in het dagelijks leven 
kunnen al flinke besparingen opleveren. Weet u 
bijvoorbeeld dat u door het echt uitzetten van 
apparatuur al gemiddeld € 60,-- kunt besparen? 
Of dat minder was in de droger u al gemiddeld  
€ 30,-- minder kost? Ook op het gebied van 
stookkosten kunt u met kleine maatregelen flink 
besparen. Zo staan er allerlei handige tips op de 
bespaarladder. Op onze website kunt u de be-
spaarladder downloaden.   

De bespaarladder is een initiatief van Woon-
compagnie, De Vijfhoek: huurdersorganisatie 
van Wooncompagnie, Intermaris, Interwhere: 
huurdersorganisatie van Intermaris en gemeen-
te Waterland. 

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:
Monnickendam
•	 	Niesenoortsburgwal	 12,	 omgevingsvergunning,	

wijzigen en uitbreiden van het woonhuis

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•	 	Kennisgeving,	 tweede	 oproep	 standplaats	 koek	

en zopie, aanvraag voor 14 januari inleveren, Wa-
terland

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 milieustraat: 
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

Week 1
3 januari 2019

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Voor het nieuwe jaar valt er veel te melden 
over afval en afvalinzameling. Voor uw gemak 
zetten wij alles op een rijtje.

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 januari 2018 tot 
uiterlijk 12.00 uur worden aangemeld via tele-
foonnummer (0299)  658 585. De bomen wor-
den dan op donderdag 10 januari 2019 vanaf 
08.00 uur door ons opgehaald. Woont u in  
Watergang, Zuiderwoude, Uitdam of Katwou-
de, dan  geldt een uitzondering. U kunt zonder 
limiet gebruik maken van de ophaalservice. 
Wel vragen wij u de kerstbomen op de open-
bare weg aan te bieden. Wij kunnen ze name-
lijk niet uit uw achtertuin weghalen. Wat ook 
een mogelijkheid is…het zelf in stukken knip-
pen 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 is nu vrijdag.  Door deze wisseling kan 
het afval ’s morgens al uit de straten worden  
opgehaald in plaats van ‘s middags.  Dat zorgt 
ervoor dat afval minder lang op straat blijft 
liggen. Wij begrijpen dat u even aan deze ver-
andering 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 or-
ganisatorische aard. Door deze wijken op een 
andere inzameldag te bedienen, is de afvalin-
zamelaar beter in staat de inzameling goed en 
vlot uit te voeren. Wij begrijpen dat u even aan 
deze verandering moet wennen maar rekenen 
op uw medewerking.

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 afvalverwerker. Wel 
zo makkelijk voor u!

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

ALLES OVER AFVAL IN 2019!

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.

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 interes-
se om bij ons aan de slag te gaan als beleids-
medewerker? Of lijkt een functie bij de afde-

ling Publiekszaken je wel wat? Of misschien is 
werken als buitengewoon opsporingsambte-
naar wel iets voor jou. Op onze website vind 
je alle informatie over deze functies. Als je wilt 
reageren, stuur dan via www.regioflexwerk.nl 
een brief met motivatie plus CV. Wij zien reac-
ties graag tegemoet!

WERKEN BIJ GEMEENTE WATERLAND


