Week 23
6 juni 2019
BESTUUR
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 agendapunten van
de vergaderingen verwijzen wij u graag naar
www.gemeenteraadwaterland.nl. De vergaderingen van de gemeenteraad kunt u live volgen
via onze website en via Omroep PIM. Zie voor
andere vergaderingen ook onze agenda op
www.waterland.nl.
11/06		
		
13/06 		
20/06		
27/06 		

MILIEUSTRAAT (GROFVUIL) PER 1 AUGUSTUS
NAAR PURMEREND

Monumenten- en
welstandscommissie (Dinsdag!)
Bezwaarschriftencommissie
Voorbereidende raadsvergadering
Raadsvergadering

ALGEMENE BERICHTEN
OPENINGSTIJDEN GEMEENTE MET
PINKSTEREN
Op maandag 10 juni is het Tweede Pinksterdag
en zijn het gemeentehuis en de milieustraat
gesloten. Op dinsdag 11 juni kunt u vanaf 9.00
uur weer bij ons terecht. Op de hoogte blijven
van openingstijden, nieuws en informatie van
gemeente Waterland? Bezoek onze website
www.waterland.nl en volg ons via Twitter of Facebook.

DENK MEE OVER HET OV IN
ZAANSTREEK-WATERLAND!
De Vervoerregio Amsterdam heeft het ontwerp
Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland vrijgegeven voor inspraak.
Van 3 juni tot en met 14 juli ligt het ontwerp
programma van eisen ter inzage en kunnen inwoners, bedrijven en belangenorganisaties een
reactie indienen.
Aanbesteding
De huidige OV-concessie voor het busvervoer
in Zaanstreek-Waterland loopt in december
2021 af. In het PvE staan zaken als frequentie,
lijnennet, materieel, comfort en reisinformatie.
In de nieuwe aanbesteding wordt ook waarde
gehecht aan duurzaamheid en innovatieve vormen van mobiliteit en een hogere kwaliteit van
de dienstverlening.
Het huidige vervoersaanbod in Zaanstreek en
Waterland is het uitgangspunt voor de nieuwe
concessie. Dit aanbod wordt goed gewaardeerd
door de reiziger.

Per 1 augustus 2019 sluit de milieustraat Waterland aan het Galgeriet in Monnickendam.
Bewoners van Waterland kunnen vanaf die datum hun grofvuil brengen naar de Milieustraat
Purmerend, Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC,
Purmerend.
Verhuizing noodzakelijk
De verhuizingen van de gemeentewerf en milieustraat zijn noodzakelijk omdat de huidige
locatie vrijgemaakt moet worden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Galgeriet.
Het Galgeriet wordt herontwikkeld tot woon,
werk- en winkelgebied. Op de huidige locatie
aan het Galgeriet zijn personeel, materieel en
milieustraat gezamenlijk gevestigd. Dit wordt
per 1 augustus gesplitst. De gemeentewerf (personeel en materieel) gaat volgens planning per 1
december verhuizen naar een nieuwbouwlocatie
aan de Hoogedijk in Katwoude.
Een nieuwe milieustraat realiseren (wegbrengen
van grofvuil) bij deze gemeentewerf is op korte
termijn helaas niet mogelijk. Daarom is, voor
voorlopig vijf jaar, gezocht naar een alternatief.
Van alle onderzochte mogelijkheden biedt het
uitbesteden van de milieustraat aan de gemeente Purmerend de meeste voordelen. De oplossing is financieel het meest gunstig en er zijn

geen ingrijpende maatregelen of investeringen/
vergunningen nodig.
Ruimere openingstijden
Het voordeel van de milieustraat Purmerend zijn
de ruimere openingstijden. Op maandag van
9.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.45 uur,
dinsdag t/m vrijdag van 7.30 tot 12.00 uur en van
12.30 tot 15.45 uur en op zaterdag van 8.30 tot
14.30 uur. Let op bij de milieustraat Purmerend
moet u zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
Extra service
De grofvuil ophaalregeling blijft van kracht in
Waterland. Na aanmelding kunnen bewoners
hun grofvuil één keer per maand thuis laten ophalen. Bovendien komt er als extra service voor
de kernen van Ilpendam, Broek in Waterland
en Monnickendam de mogelijkheid om het grof
tuinafval/snoeiafval twee keer per jaar aan te
bieden. Zoiets gebeurt nu ook al in Marken. Nadere informatie over deze regeling volgt nog.

BLIJVEN WE ZELFSTANDIG OF GAAN
WE FUSEREN?

De discussiebijeenkomsten met inwoners
zijn bijna halverwege. Inmiddels zijn er al
drie geweest: in Zuiderwoude, Marken en
Monnickendam. En nog vier te gaan: op 11
juni nogmaals in Monnickendam, op 17 juni
in Broek in Waterland, op 24 juni speciaal
voor ondernemers en de laatste op 26 juni in
Ilpendam.
De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit
nemen over de bestuurlijke toekomst van
Waterland: zelfstandig blijven of fuseren? De
mening van inwoners is daarbij belangrijk,
vandaar de organisatie van discussiebijeenkomsten.
De gemeente is al een tijdje aan de slag met
de toekomst van Waterland. Zo zijn er onder
leiding van de Argumentenfabriek denksessies geweest en gesprekken gevoerd
met omliggende gemeenten. De gemeente
Waterland buigt zich over de toekomst van
onze gemeente omdat het de vraag is hoe
de gemeente de huidige en toekomstige taken het beste kan blijven vervullen. Kan zij
dit zelfstandig blijven doen of is fusie nodig?
Bovendien zijn in de omliggende gemeenten
allerlei bestuurlijke ontwikkelingen gaande
én de Provincie heeft Waterland gevraagd
een besluit te nemen over haar bestuurlijke
toekomst. Bent u niet in de gelegenheid om
één van de bijeenkomsten te bezoeken? U
kunt ook tot 26 juni online uw mening geven.
Kijk op www.waterland.nl/toekomst en vul
de vragenlijst in.

Meer informatie
Voor meer informatie: www.waterland.nl/
milieustraat. Door middel van een communicatiecampagne worden bewoners geattendeerd op
de verhuizing.

SUBSIDIEMOGELIJKHEID VOOR
NOORD-HOLLANDSE AGRARIËRS
WEER OPENGESTELD
Per 1 juni 2019 heropent Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland
die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit
willen verbeteren. Agrariërs kunnen hun subsidieaanvraag doen via het Landbouwportaal:
www.landbouwportaalnoordholland.nl.
Vanwege grote belangstelling (900 agrariërs
hadden zich gemeld) zag HHNK zich genood-

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Het ontwerp PvE is te vinden op www.
vervoerregio.nl. Reacties kunnen tot en met
14 juli worden gemaild naar pvezawa2022@
vervoerregio.nl. De vervoerregio is telefonisch
te bereiken via telefoonnummer (020) 5273700.

BESTUURLIJKE TOEKOMST

zaakt de subsidiemogelijkheid tijdelijk te stoppen. Via www.landbouwportaalnoordholland.nl
hebben agrariërs nu weer toegang tot informatie over erf- en bodem gerelateerde thema’s in
relatie tot het watersysteem. Ook is het mogelijk
om via het portaal gratis coachbezoeken en subsidiemaatregelen aan te vragen. Thema’s die
centraal staan zijn erfafspoeling mineralen en
nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting & beheer en zoetwatermaatregelen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
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
bekendmakingen eveneens raadplegen. Hebt u geen
computer? In het gemeentehuis liggen alle besluiten ter
inzage.
Aanvraag
Monnickendam
• Overleek 17, omgevingsvergunning, voor het
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

bouwen van twee nieuwe loodsen
• Petrus Nahuysplantsoen 65, omgevingsvergunning, voor het realiseren van een dakopbouw met
dakkapellen
• Dissel 18, omgevingsvergunning, voor het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde
• Pieter Appelplein 49, omgevingsvergunning, voor
het realiseren van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel
• ‘t Zand 6, omgevingsvergunning, voor het wijzigen van de gevels, dicht zetten van het dakterras en aanbrengen van dakramen

Purmer
• Oosterweg M 12, omgevingsvergunning, voor het
herbouwen van de bestaande loods en het
realiseren van een overkapping
Uitdam
• Zeedijk 2, omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een telecommast
Watergang
• Kanaaldijk 17, omgevingsvergunning, voor het
verhogen van de beschoeiing en aangrenzende
gronden

Openingstijden gemeentehuis:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 09.00 - 12.30 uur.
Woensdag 08.00 - 16.00 uur
Donderdagavond 18.00 - 20.00 uur

Verleend
Marken
• Blankerspadje/Buurt III, Standplaatsvergunning,
voor de bereiding en verkoop van poffertjes,
12 december 2019 tot en met 12 december 2023,
10:00 uur tot 19:30 uur
Monnickendam
• Middendam 5-7, evenementen vergunning, 23
juni 2019 van 16.00 – 23.00 uur, Brasserie De
Waegh

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

