
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer 
per maand in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn openbaar, 
u bent dus altijd welkom om vergaderingen bij te 
wonen. Aanvang is 19.30 uur. Voor de agendapun-
ten van de vergaderingen verwijzen wij u graag naar  
www.gemeenteraadwaterland.nl. De vergaderingen 
van de gemeenteraad kunt u live volgen via onze web-
site en via Omroep PIM.  Zie voor  andere vergaderin-
gen ook onze agenda op www.waterland.nl.

24/12 Monumenten en welstandscommissie 
07/01 Nieuwjaarsreceptie
07/01 Monumenten en welstandscommissie

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) en woensdag 
26 december (Tweede Kerstdag) is het gemeentehuis 
gesloten. Hierdoor zijn ook alle afdelingen, bureaus 
en balies gesloten. Dit geldt ook voor de milieustraat.  
Op donderdag 27 december zijn wij u graag weer van 
dienst. In het nieuwe jaar zijn wij op woensdag 2 janu-
ari vanaf 10.00 uur geopend. Op de hoogte blijven van 
openingstijden, nieuws en informatie van gemeente 
Waterland? Bezoek onze website en volg ons via Twit-
ter  of Facebook.

WATERLAND ZET ZICH IN VOOR SERIOUS 
REQUEST

Jaarlijks vindt de actie Serious Request van NPO 3FM 
plaats. Ditmaal niet in de vorm van het Glazen Huis 
maar in de vorm van een Lifeline. In de week voor Kerst 
(van 18 – 24 december) lopen drie teams van twee 
3FM-DJ’s vanaf drie verschillende locaties in het land 
van actie naar actie. Ze gaan lopend door Nederland 
om op kerstavond aan te komen bij Tivoli Vredenburg 
in Utrecht. Ook Waterland wordt bezocht. Een van 
de drie teams bestaande uit de DJ’s Sander Hoogen-
doorn en Eva Koreman start op Vlieland en doet via 
Friesland, de Afsluitdijk en Noord Holland, op 22 de-
cember Waterland aan. De DJ’s  passeren Katwoude 
(de Zedde), Monnickendam en Broek in Waterland. 
Sander en Eva verwachten zo rond 16.00 uur in Mon-
nickendam te zijn. In Waterland worden diverse acties 
georganiseerd. De centrale locatie die door de DJ’s 
wordt bezocht, is de Beestenmarkt in Monnickendam. 
Natuurlijk is iedereen van harte uitgenodigd om ook 

een kleinschalige actie te organiseren. Ben je dat van 
plan? Meld je dan aan bij www.npo3fm.nl/serious-
request en misschien kun je de opbrengst van jouw 
actie overhandigen aan Sander en Eva. 
Gemeente Waterland zette zich op een andere manier 
in voor Serious Request. Al enige jaren wordt geld in-
gezameld via Serious Ambtenaar. Bij het concept van 
Serious Ambtenaar worden creatieve oplossingen 
bedacht voor maatschappelijke of bedrijfskundige 
vraagstukken bij de overheid. Expertise en tijd worden 
vrijwillig ingezet om vraagstukken bij ándere organi-
saties aan te pakken. Opdrachtgevers zetten hiervoor 
een maatschappelijk vraagstuk/adviesopdracht uit. 
Dat kan zowel een intern als extern vraagstuk zijn. 
Acht tot tien vrijwilligers uit het hele land en uit di-
verse sectoren gaan met dit vraagstuk, in eigen tijd, 
onder begeleiding van een (eveneens vrijwillige) pro-
cesbegeleider aan de slag .  
Op 19 december presenteerde een medewerker van 
gemeente Waterland een vraagstuk op het gebied 
van het Sociaal Domein. Daarbij werd vooral gefocust 
op preventie. Daarvoor doneerden wij € 5.000,-- aan 
Serious Request. Voor gemeente Waterland leverde 
dat een relatief goedkope, creatieve oplossing van het 
vraagstuk op en tegelijkertijd droegen we bij aan de 
acties van het Rode Kruis: levens redden in Nederland, 
bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oor-
logen en conflicten. 

KUNSTWERK THE WAVE IN BEELD

In de haven van Marken (op de pier) staat het kunst-
werk The Wave. Het beeld is in januari 2016 door de 
toenmalige minister Melanie Schultz - van Haegen of-
ficieel onthuld ter nagedachtenis aan de Watersnood-
ramp van 1916. Die ramp heeft Marken zwaar getroffen. 
Van de kunstenaar, Linda Verkaaik, ontvingen wij be-
richt dat het kunstwerk te zien is in het programma “Jo-
ris (Linssen) zoekt troost” op 20 december a.s. Tijdstip 
van de uitzending is 20.10 uur en is te zien op NPO 2.

Aangevraagd:
Katwoude:
•	 	Hoogedijk	1	en	1D,	omgevingsvergunning,	oprich-

ten van een gemeentewerf

Monnickendam: 
•	 	Niesenoortsburgwal	 42,	 omgevingsvergunning,	

plaatsen van een dakkapel in het linker- en rech-
ter- zijgeveldakvlak

Verleend:
Katwoude
•	 	Hoogedijk	 38,	 omgevingsvergunning,	 wijzigen	

van het gebruik van schuur naar woning en het 
realiseren van een nieuwe uitrit

Monnickendam
•	 	Avegaar	 85,	 omgevingsvergunning,	 in	 gebruik	

hebben van basisschool De Fuut en kinderdagver-
blijf van SKW

•	 	Galgeriet	naast	4,	omgevingsvergunning,	realise-
ren van een tijdelijke schaatsbaan

•	 	Galgeriet,	evenementenvergunning,	plaatsen	van	
een tijdelijke kunstijsbaan gedurende de periode 

14 december 2018 tot en met 13 januari 2019, da-
gelijks geopend van 12.00 – 20.00 uur

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•	 	Ter	 inzage	 legging,	 ontwerpbesluit	 aanvraag	

omgevingsvergunning Galgeriet 5 E in Monnic-
kendam, in gebruik hebben of houden van logies-
verblijf ‘Slapen op de Haven’, vanaf 20 december 
gedurende 6 weken.

•	 	Verlenging	 beslistermijn,	 omgevingsvergunning,	
Aandammergouw 10 te Zuiderwoude, bouwen van 
een ligboxenstal

•	 	Bekendmaking	 Wet	 milieubeheer,	 surfstrandje	
op Hemmeland te Monnickendam, ontheffing van 
de kerstboomverbranding op 12 januari 2019 van 
17.00-19.00 uur

•	 	Bekendmaking	Wet	milieubeheer,	Drs.	J.	van	Dis-
weg tegenover het zeilkamp te Broek in Water-
land, ontheffing van de kerstboomverbranding op 
5 januari 2019 van 19.00-22.00 uur

•	 Verordening	afvalstoffenheffing	2019
•	 Verordening	rioolheffing	2019
•	 Verordening	reinigingsheffing	2019
•	 Verordening	hondenbelasting	2019

•	 Verordening	toeristenbelasting	2019
•	 Verordening	markt-	en	standplaatsgelden	2019
•	 Veerordening	watertoeristenbelasting	2019
•	 Verordening	precariobelasting	2019
•	 Verordening	haven-	kade-	en	liggelden	2019
•	 Verordening	lijkbezorgingsrechten	2019
•	 Verordening	forensenbelasting	2019
•	 Verordening	parkeerbelasting	2019
•	 Verordening	Leges	2019
•	 Verordening	onroerend	zaakbelasting	2019
•	 Verordening	roerendezaakbelasting	2019
•	 	Beleidsregels	evenementen	gemeente	Waterland	

2018

Uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig 
is op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. Het 
college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat zij heeft besloten om de onderstaande per-
soon per 14 december 2018 ambtshalve uit te schrijven 
uit de Basisregistratie personen (BRP) naar Onbekend:

•	 Bouchra	Boukarfada,	7	oktober	1975

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kin-
derbijslag of andere vorm van een uitkering of fi-
nanciële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw 
van AOW. het is belangrijk om op het juiste adres in-
geschreven te staan.

Niet mee eens?
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt 
u op grond van artikel 7:1 van de Awb binnen zes 
weken na datum van verzending van dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burge-
meester en Wethouders ter attentie van de afdeling 
Publiekszaken. Vermeldt in uw bezwaarschrift in ie-
der geval uw naam, uw adres, een omschrijving van 
het besluit, de datum, uw handtekening.

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 51
20 december 2018

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Op 14 december ontving burgemeester Luzette 
Kroon echtparen die in het tweede half jaar 
2018 50 jaar getrouwd waren. Na een gezel-
lige ochtend met een toespraak van de bur-
gemeester, werd een groepsfoto gemaakt.  
Omroep PIM heeft opnamen gemaakt. Was u bij 
deze bijeenkomst aanwezig en wilt u deze foto 
digitaal ontvangen, neemt u dan contact op met  
bestuurssecretariaat@waterland.nl.

BIJEENKOMST GOUDEN BRUIDSPAREN
MILIEUSTRAAT WATERLAND NA 1 JANUARI 
2019 NOG OPEN

U kunt ook na 1 januari 2019 nog bij de milieustraat 
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 duidelijk geworden dat het gebruiken 
van de milieustraat in Purmerend voor inwoners van 

Waterland per 2 januari 2019 niet haalbaar is. Op dit 
moment overleggen we met Purmerend vanaf welke 
datum dat wel mogelijk is. We verwachten dit jaar nog 
een overeenkomst met Purmerend kunnen sluiten. Zo-
dra er meer informatie is over de exacte overgangsda-
tum laten wij u dat uiteraard meteen weten via onze 
gebruikelijke kanalen (website, social media en ge-
meentepagina).

ALLES OVER AFVAL ROND DE FEESTDAGEN 
EN IN 2019!
Op en rond de feestdagen valt er veel te melden over 
afval en afvalinzameling. Voor uw gemak zetten wij 
alles op een rijtje.

Inzameling op feestdagen
Op feestdagen wordt geen afval ingezameld. Daar-
voor is een andere dag aangewezen. Kijkt u voor 
meer informatie uw afvalkalender na of via de app 
mijnafvalwijzer.nl. 

Openbare afvalbakken en containers dicht
In verband met de jaarwisseling worden de oud-pa-
pier containers en de PMD-containers tijdelijk dicht 
gemaakt.  Dit gebeurt op maandag 31 december tus-
sen 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 ge-
maakt namelijk  vanaf maandag 24 december. U kunt 
ze vanaf woensdag 2 januari 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 scho-
ne 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 bo-
men gaan, net zoals het GFT, naar de verwerker die 
het gebruikt als biomassa. Er zijn ook andere leuke 
inzamelacties gaande zoals in Ilpendam door lokale 
ondernemers.  Door lokale partijen in Marken, Broek 
en Waterland en Monnickendam worden verbran-
dingsacties 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 telefoonnummer (0299)  658 
585. De bomen worden dan op donderdag 10 januari 
2019 vanaf 08.00 uur door ons opgehaald. Woont u 
in  Watergang, Zuiderwoude, Uitdam of Katwoude, 
dan  geldt een uitzondering. U kunt zonder limiet ge-
bruik maken van de ophaalservice. 
Wel vragen wij u de kerstbomen op de openbare weg 

aan te bieden. Wij kunnen ze namelijk 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 inzameldag voor 
afval in de oude kern  van Marken. De inzameling 
vond altijd plaats op dinsdag en dat wordt nu vrij-
dag.  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. 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 Monnickendam West
Woont u in de Oranjewijk, Ringshemmen, ’t Spil of 
Ooster(Ee)? Dan wordt uw mini-container vanaf 1 ja-
nuari 2019 voortaan op de maandag geleegd. De re-
den 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 Remondis nog een 
brief met informatie. Wij begrijpen 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 her-
gebruiken. Gelukkig maken al heel veel Waterlan-
ders gebruik van de inzamelcontainers 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 ontwik-
kelingen 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 vra-
gen over afval inzameldagen  terecht kunt op www.
mijnafvalwijzer.nl, de afvalwijzer-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    Publiekzaken (0299)  658 585. 
  Tot uiterlijk 9 januari 2017 12.00 uur!

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


