
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.

07/06  Raadsvergadering
11/06  Vergadering welstandscommissie 
14/06  Zitting bezwaarschriftencommissie 

AFVALINZAMLING: HOE DOEN WE 
HET SAMEN?
Sinds januari 2018 heeft Waterland voor het huis 
aan huis inzamelen van het afval  een nieuwe af-
valinzamelaar:  Remondis. Dat betekende voor 
de meesten aanpassen: andere inzameldagen 
en containers en zakken... Ook voor Remondis 
is het werken in een nieuwe gemeente wennen 
aan nieuwe wijken en adressen en de hiervoor 
in dienst genomen extra collega’s.

Uitdagingen
Hierdoor zijn soms wat minicontainers en zak-
ken een dag te laat opgehaald en of op een 
verkeerde dag aangeboden. Inmiddels zijn de 
beladers gewend aan de nieuwe wijken en gaat 
de inzameling steeds beter. 
Alleen in de historische kernen van Marken en 
Monnickendam loopt de afvalinzameling nog 
niet helemaal zoals het hoort. Hoe komt dat nu? 
Het inzamelen van afval in deze wijken is een 
interessante uitdaging: een ‘gewone’ vuilniswa-
gen past namelijk niet door alle straten. Daarom 
wordt in smalle straten gewerkt met een spe-
ciaal klein voertuig, dat ondanks zijn geringe 
omvang, in staat is om zakken op te halen en 
minicontainers te legen.  Doordat de wagen 
afwijkt van de standaard, blijkt deze nogal sto-
ringsgevoelig te zijn. Aanleiding genoeg om op 
zoek te gaan naar een vervangend voertuig, dat 
wél aan de kwaliteitseisen voldoet. Remondis 
heeft intussen een nieuw voertuig besteld. We 
hopen dat daarmee de afvalinzameling weer 
vlekkeloos gaat verlopen. Tot die tijd neemt 
Remondis alle benodigde maatregelen om uit-
val van wagens zoveel mogelijk te voorkomen. 
Heeft u toch een opmerking? Neem dan con-

tact op met Remondis via (0299) 407 671 of  
waterland@remondis.nl

Samen doen we het goed en het kan nog beter!
Bron scheiden = restafval vermijden. Beter 
scheiden moet leiden tot een kleinere berg rest-
afval. Dit gaat tot nu toe volgens plan; met name 
de stroom PMD materiaal groeit. 

Hebben we dan niets meer te verbeteren? 
Toch wel!
Wij maken ons met name in de historische ker-
nen wat zorgen over huisvuil dat her en der op 
straat ‘vergeten’ wordt. Doordat het op een ver-
keerde dag aangeboden werd. Of doordat zak-
ken op de verkeerde plek worden achtergelaten. 
Dit zien we bijvoorbeeld wanneer er bij de kleine 
afvalbakken langs de straat (die bedoeld zijn 
voor zwerfafval) huisvuilzakken worden achter-
gelaten. Of bij de ondergrondse container op ’t 
Prooyen (speciaal voor de schippers, niet voor 
passanten en/of inwoners).  Dit veroorzaakt 
zwerfafval, omdat vogels en andere dieren de 
zakken stuk maken. Geen fraai  gezicht en het 
gaat ook nog vies ruiken. Laten we het samen 
schoon houden!

Maakt u dus vooral gebruik van de informatie 
over de ophaaldagen op waterland.nl of de app 
MijnAfvalwijzer.nl. Wist u dat u in deze app een 
herinneringsbericht kunt instellen? Dan krijgt u 
netjes een melding wanneer u het afval buiten 
kunt zetten. 

WONING MET ZONNEPANELEN GOUD 
WAARD BIJ VERKOOP 
Het plaatsen van zonnepanelen is een slimme 
investering om je woning in waarde te laten 
stijgen en aantrekkelijker te maken op de wo-
ningmarkt. Ga je in de nabije toekomst wellicht 
verhuizen? Laat dit je dan niet weerhouden om 
zonnepanelen te plaatsen. Het gemeentelijk 
Duurzaam Bouwloket legt je uit waarom.

Woning met zonnepanelen verkoopt!
Een veelgehoord argument van woningeige-
naren is dat zij wachten met het plaatsen van 
zonnepanelen omdat zij wellicht in de nabije 
toekomst gaan verhuizen en bang zijn dat ze de 
investering er niet uit halen.
Dit is dus een verkeerde gedachte. Naast het feit 
dat de woning meer waard wordt, is de woning 
ook meer in trek bij potentiele kopers. Steeds 
meer woningkopers zijn namelijk bereid om 
meer te betalen voor een woning met zonnepa-
nelen. Het voordeel is namelijk dat ze de inves-
tering en de moeite zelf niet hoeven te doen om 

de zonnepanelen te laten plaatsen. En ze kopen 
een woning met lage of zelfs geen energielas-
ten.

Gemeentelijk Duurzaam Bouwloket
Heb je vragen over zonnepanelen of het ver-
duurzamen van je woning? Ga dan voor gratis en 
onafhankelijk advies naar het Duurzaam Bouw-
loket. Op de site www.duurzaambouwloket.nl 
vind je alle nodige informatie over duurzaam-
heidsmaatregelen, subsidies en financierings-
leningen en je vindt er betrouwbare bedrijven 
voor het uitvoeren van de maatregelen.

Wil je direct een vraag stellen? Neem dan con-
tact op met een onafhankelijk adviseur via de 
mail (info@duurzaambouwloket.nl) of door te 
bellen naar (072 – 743 39 56).

BERICHT HOOGHEEMRAADSCHAP: 
HOOGHEEMRAADSCHAP ZOEKT 
BESTUURDERS
Wij Nederlanders hebben allemaal iets met wa-
ter. We leven ermee, erin én eronder. De water-
schappen maken dit mogelijk. Op 20 maart 2019 
zijn er weer waterschapsverkiezingen. Dan mag 
iedereen zijn of haar stem uitbrengen voor het 
nieuwe waterschapsbestuur. Vanaf nu is het 
mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor 
deze verkiezingen. En zo actief bij te dragen aan 
veilig, schoon en voldoende water, nu én in de 
toekomst. 

Meer weten? Kijk op www.hhnk.nl/verkiezingen 
en kom naar één van de informatiebijeenkom-
sten van het Hoogheemraadschap. 

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. 

Aangevraagd:
Ilpendam:
•	 	Watermunt	 7,	 omgevingsvergunning,	 realiseren	

van een inrit

Marken:
•	 	Buurterstraat	 15,	 omgevingsvergunning,	 aanleg-

gen inrit

Monnickendam:
•	 	Nieuwe	Zijds	Burgwal	59,	omgevingsvergunning,	

uitbouwen van de begane grond en 1e verdieping 
aan de achterzijde van de woning

•	 	Naast	 Niesenoortsburgwal	 9,	 omgevingsvergun-
ning, vervangen van een garagedeur

Verleend:
Broek in Waterland:
•	 	Kunstroute,	 evenementenvergunning,	 16-	 en	 17	

juni van 11.00 – 17.00 uur

•	 	Oosteinde	 33,	 omgevingsvergunning,	 realiseren	
van een dakopbouw

•	 	Verleende	evenementenvergunning	en	ontheffing	
op grond van artikel 35 van de Drank- en Horeca-
wet, 9 juni 2018

Katwoude:
•	 	Wagenweg	 2,	 omgevingsvergunning,	 vervangen	

van een dam

Monnickendam:
•	 	Avegaar	 85,	 omgevingsvergunning,	 renoveren,	

verduurzamen en uitbreiden van de o.b.s. De Fuut
•	 	Middendam	 4,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	

van zonnepanelen op het linkerzijdakvlak

•	 	Bereklauw	 15,	 omgevingsvergunning,	 uitbreiden	
van de rechterzijgevel op de begane grond, 1e ver-
dieping en 2e verdieping

•	 	Peerdecamp	29,	omgevingsvergunning,	plaatsen	
van een kozijn in de voorgevel

•	 	Rielant	 21,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	 van	
een dakkapel in het voorgeveldakvlak

•	 	Galgeriet	 4,	 exploitatievergunning	 en	 drank-	 en	
horecavergunning, voor de inrichting

Uitdam:
•	 	Uitdammer	 dorpsstraat	 17,	 omgevingsvergun-

ning, bouwen van een woning

Kennisgeving, bekendmaking, ter inzage: Geen.

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

Op vrijdag 8 juni wordt de insectentuin bij het 
Van Oorschotplantsoen in Ilpendam geopend. 
De tuin is een initiatief van de heer Adams, in-
woner van Ilpendam. De tuin is onder leiding 
van de heer Adams met vrijwilligers ingericht 
met bloeiende planten en een insectenhotel. 
Inmiddels heeft de tuin zich ontwikkeld tot een 
heuse oase.

Medewerking
Wethouder Astrid van de Weijenberg: “Gemeen-
te Waterland heeft graag medewerking verleend 
aan dit initiatief en heeft daarvoor een deel van 
het Van Oorschotplantsoen beschikbaar gesteld. 
Ik vind het idee van een insectentuin ontzettend 
leuk. Vooral omdat uit recent onderzoek blijkt 
dat in Duitse en Nederlandse natuurgebieden de 
insecten met 75% zijn afgenomen. De tuin biedt 
voeding en nestgelegenheid voor de insecten die 
hiermee op kleine schaal worden geholpen om te 
overleven”.

Onderhoud
Het onderhoud van de insectentuin wordt door 
de heer Adams samen met vrijwilligers gedaan. 
Daarnaast heeft de heer  Adams plannen om 
vrijwillig les te geven aan kinderen over de insec-
ten. Voor vragen over dit initiatief kunt u contact 
opnemen met  de heer Adams, 06 57 64 8 211 of 
per mail via  stg.anthidium@gmail.com. U kunt 
de insectentuin volgen op de facebookpagina  
“Insectentuin Ilpendam”.

OPENING INSECTENTUIN ILPENDAM

KOMENDE TWEE WEKEN ONKRUID- EN VEEGRONDE IN DE HELE GEMEENTE
De komende twee weken wordt het onkruid op verharding in de gehele gemeente aangepakt. 
Dit doet de groendienst door de inzet van een veegmachine, een borstelmachine en mannen 
met blazers en bosmaaiers. Door het vormen van een zogenaamd ‘treintje’ van man en machine 
maken we de gehele straat in een keer schoon. 

U kunt ons helpen!
Mocht u onze machines in de straat horen naderen, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u 
tijdelijk uw auto verplaatst naar een ‘schone’ straat. Op deze manier kunnen we ook het zand 
en onkruid in de parkeerplaatsen opruimen. 


