
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.

11/10 Bezwaarschriftencommissie 
11/10 Voorbereidende raadsvergadering
15/10 Monumenten- en Welstandscommissie

INFORMATIEAVOND OVER 
VOORNEMEN TOT PLAATSEN 
TELECOMMAST ILPENDAM
NOVEC B.V. en gemeente Waterland nodigen u 
graag uit op de informatieavond op maandag  
8 oktober, over de voorgenomen plaatsing van 
een telecommast in Ilpendam.

Waarom
De mast wordt geplaatst om het mobiele net-
werk te verbeteren. Mogelijk heeft u zelf ook 
weleens hinder ondervonden van een langzame 
internetverbinding op uw mobiele telefoon. 
Omdat er geen bestaande hoge opstelpunten 
geschikt zijn voor de uitbreiding en verbetering 
van de netwerken van de (mobiele)operators, is 
NOVEC B.V. van plan een telecommast  te rea-
liseren.
NOVEC B.V. is in goed overleg met de gemeente 
Waterland op zoek gegaan naar een geschikte 
locatie.  Dit wordt de groenstrook langs de par-
keerplaats aan de Lepelaarstraat.

Informatieavond
Wij kunnen ons voorstellen dat u, als omwonen-
de, vragen heeft over het plaatsen van de mast. 
NOVEC B.V., de gemeente, het antennebureau 
en andere (mobiele) operators staan u graag te 
woord! De informatieavond wordt gehouden op 
maandag 8 oktober om 20.00 uur in het dorps-
huis van Ilpendam. Om aan te melden kunt u 
contact opnemen met Renske Teulings van NO-
VEC B.V., te bereiken op r.teulings@novecbv.nl 
of (0374) 358 937 of met mevr. A.M. van Melick 
van de gemeente Waterland via gemeente@ 
waterland.nl of (0299) 658 583.

Over NOVEC B.V.
NOVEC B.V. is de grootste onafhankelijke aan-
bieder van antenne-opstelpunten/masten en 
verhuurt deze aan (mobile)operators.

NIEUWE GROENVISIE GEMEENTE 
WATERLAND: BIJEENKOMST OP 
MARKEN EN IN BROEK IN WATERLAND
Gemeente Waterland gaat een nieuwe groenvi-
sie opstellen. Wij willen onze inwoners daarbij 
betrekken en zijn benieuwd naar uw mening 
over het openbaar groen in het deel van de ge-
meente waar u woont. U bent daarom welkom 
bij de volgende bijeenkomsten:
•	 	donderdag	 11	 oktober	 2018	 in	 de	 kerk	 in	

Broek in Waterland. De bijeenkomst start om 
19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. 

•	 	donderdag	18	oktober	2018	in	het	dorpshuis	
het Trefpunt op Marken. De bijeenkomst 
start om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur.

Wij horen graag hoe u tegen de staat van het 
openbaar groen aankijkt en wat u als verbeter- 

of sterke punten ziet. De groenvisie gaat met 
name over de grote lijnen. Wat willen we in de 
toekomst ontwikkelen?  Bijvoorbeeld bepaalde 
boomstructuren/stukjes ‘natuur’?  Heeft u con-
crete voorbeelden van hoe het beter of anders 
kan? Neemt u dan gerust foto’s van de betref-
fende locatie(s) mee. Om een totaalbeeld van 
onze gemeente te krijgen, worden in alle kernen 
dergelijke bijeenkomsten georganiseerd.  Wij 
houden u op de hoogte van data en tijdstippen.

GROTE OPMARS VAN LED-VERLICHTING 
IN PARTICULIERE WONINGEN
Een aantal jaren geleden was de kwaliteit van 
LED-verlichting nog niet dusdanig doorontwik-
keld dat het qua lichtkleur en straling kon con-
curreren met halogeen spots. LED-verlichting 
gaf een kille en koude kleur en was niet altijd 
even goed dimbaar. Dat is nu veranderd! Inmid-
dels is er voldoende aanbod van LED-verlichting 
in alle denkbare vormen, kleuren en lichtintensi-
teiten. Toch heeft een groot aantal mensen thuis 
nog halogeen spots of spaar- en gloeilampen 
(met een hoog verbruik en vermogen per lamp). 
Maar LED-verlichting heeft diverse voordelen: 
het geeft minder warmte af en het is energiezui-
niger. Het vervangen van oude halogeen verlich-
ting voor LED-verlichting is gemiddeld in circa 2 
á 3 jaar terugverdiend! Meer informatie vindt u 
op de website www.duurzaambouwloket.nl.

BERICHT HOOGHEEMRAADSCHAP 
HOLLANDS NOORDERKWARTIER: 
VOORKOM ONGEVALLEN, HOUD 
WEGEN VEILIG EN BERIJDBAAR

Na werkzaamheden op akkers en velden nemen 
landbouwvoertuigen met hun profielbanden 
klei mee de weg op. Dit kan gevaarlijke situa-
ties voor het verkeer opleveren, juist bij vochtig 
weer.  Hoewel de meeste agrariërs en loonbe-
drijven hun best doen om de weg schoon te hou-
den, kunnen wegen toch vervuild raken met klei. 
In combinatie met mist en regen kan de weg erg 
glad worden. Deze bedrijven zijn dan ook ver-
plicht om de weg zo snel mogelijk schoon te 
maken en met borden verkeersdeelnemers te 
waarschuwen voor slipgevaar. Weggebruikers 
worden op hun beurt gevraagd om hun snelheid 
aan te passen aan de omstandigheden.

Controle
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
controleert in de komende maanden extra op 
klei op (polder)wegen in de gemeenten waar 
het waterschap wegbeheerder is. Vervuilers die 
hun kleisporen op de wegen achterlaten, wor-
den verzocht om deze zo snel mogelijk op te rui-
men. Het schoonmaken gebeurt met bezems of 
een veegwagen en eventueel met water onder 
hoge druk. Als de vervuiler verzuimt om de weg 

schoon te maken, ruimt het hoogheemraad-
schap de klei op. De schoonmaakkosten wor-
den bij de betreffende vervuiler in rekening ge-
bracht. Ook kan er een preventieve dwangsom 
worden opgelegd aan notoire vervuilers.

Meldingen
Gevaarlijke situaties met klei op de weg kunt 
u melden via het Klant Contact Center van 
het hoogheemraadschap: tel. 072 582 8282. 
Kijk voor meer informatie op www.hhnk.nl/ 
kleiopdeweg.

BERICHT HOOGHEEMRAADSCHAP: 
EXPOSITIE WATERSCHAT 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden 
veel watererfgoed. De poldermolens, oude ge-
malen en dijken springen natuurlijk direct in het 
oog. Maar het hoogheemraadschap bezit ook 
een grote collectie objecten uit het waterschaps-
verleden: van prachtige landkaarten en fraai 
gegraveerde glazen tot molenmakers gereed-
schap. Deze schatten uit het waterverleden van 
Noord-Holland laat het hoogheemraadschap 
zien in de permanente expositie Waterschat. De 
gratis toegankelijke expositie in het kantoor van 
het hoogheemraadschap aan het Stationsplein 
136 in Heerhugowaard is open van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Een bege-
leidende audiotour vertelt de boeiende verhalen 
bij een tiental objecten.

HERKANSING: SPEUREN MET DE BUREN
Aangezien de Burendag-activiteit op vrijdag 21 
september in het water is gevallen, bieden Team 
Sportservice Zaanstreek-Waterland, WonenPlus 
Waterland en SCC De Bolder op vrijdag 5 okto-
ber nogmaals een (rollende) speurtocht door 
Monnickendam aan!

Op vrijdagochtend zijn alle buren in Waterland 
welkom om een gratis speurtocht te doen door 
Monnickendam en wandelend elkaar én Mon-
nickendam beter te leren kennen. De tocht start 
om 09.30 uur bij Bibliotheek Karmac en leidt 
ons door het Groene Hart, langs de Gouwzee-
swingers naar de Grote Kerk waar de vragen van 
de speurtocht ons door het historisch centrum 
meenemen. Rond 11.30 verwachten wij dat de 
groep weer terug is bij de bibliotheek en wordt 

afgesloten met een lekker kopje koffie of thee 
met appeltaart! Mocht het weer ons in de steek 
laten dan hebben wij een binnen programma 
met samenwerkingsspelletjes en activiteiten.

Iedereen is welkom, zo wandelen en rollen bij-
voorbeeld de bewoners van Swaensborch ook 
gezellig met ons mee. Team Sportservice Water-
land-Zaanstreek, WonenPlus Waterland en SCC 
De Bolder, hopen u van harte welkom te heten 
5 oktober om 09.30 voor deze gezellig en leer-
zame tocht. Deelname is kosteloos. Aanmelden 
kan per mail via info@debolder.com of telefo-
nisch via telefoonnummer 06 28688276 

ONDERGRONDSE CONTAINERS 
MERELSTRAAT UITGESTELD 
Helaas loopt het plaatsen van de ondergrondse 
containers in de Merelstraat in Ilpendam ver-
traging op. Door productieproblemen bij de le-
verancier kunnen de containers voor glas, voor 
kleding en voor oud-papier waarschijnlijk pas 
tussen 15 en 19 november geplaatst worden. De 
ondergrondse container voor plastic, metaal en 
drankkartons (pmd) wordt tussen 1 en 5 oktober 
voltooid. Tot dat moment kunt u gebruik blijven 
maken van de bovengrondse containers.

BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN 
BROEK IN WATERLAND 
In de week van maandag 8 oktober 2018 wordt 
het Roomeinde 45 tot de brug aan het einde van 
de Noordmeerweg bestraat. Het werk begint 
aan de kant van het Roomeinde. Met de aan-
nemer zijn afspraken gemaakt om de straat in 
gedeeltes op te breken. De opengebroken weg-
gedeeltes zijn tijdens de werkzaamheden ge-
stremd voor al het verkeer. Er worden loopplan-
ken neergelegd zodat u wel uw woningen kunt 
bereiken. De afzettingen en omleiding worden 
met borden aangegeven. De werkzaamheden 
duren ongeveer vijf weken.

Vragen/contact
De werkzaamheden worden uitgevoerd door  
Wagelaar BV en begeleid door de heer J. Tol van 
de afdeling Openbare Werken. Neemt u voor 
eventuele vragen en/of opmerkingen gerust 
contact op. De heer Tol is bereikbaar via tele-
foonnummer (0299) 658 655 of via de e-mail op 
j.tol@waterland.nl.

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. 

Aangevraagd
Watergang:
•	 Dorpsstraat	 45,	 omgevingsvergunning,	 legalise-
ren van een bestaande overkapping

Verleend:
•	 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

Week 40
4 oktober 2018

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Regio Zaanstreek-Waterland beschikt over veel 
monumenten. En bij gemeentes in de regio staat 
verduurzaming hoog op de agenda. Het ver-
duurzamen van monumentale panden is echter 
niet eenvoudig. Dat vereist maatwerk. Met het 
project “Verduurzaming monumenten” willen 
gemeente Waterland en diverse buurgemeenten 
ervoor zorgen dat ook voor monumentale pan-
den duurzame oplossingen worden gezocht en 
gevonden. Het project is voortgekomen uit de 
opgestelde duurzaamheidsagenda Waterland 
en is een samenwerking tussen gemeente Wa-
terland, De Groene Grachten, Bureau MVO en het 
Duurzaam Bouwloket. 

Gratis duurzaamheidsadvies of quickscan
Aan monumenteigenaren in de regio wordt ge-
legenheid geboden zich aan te melden voor een 
gratis duurzaamheidsadvies of quickscan. Er zijn 
slechts twee voorwaarden om hiervoor in aan-
merking te komen: 
•	 De	bewoner	 is	 (particulier)	 eigenaar	 van	 een	
monumentale woning;

•	 De	bewoner	heeft	de	ambitie	om	de	woning	op	
korte termijn te verduurzamen.

Aanmelding kan door vóór 21 okober 2018 een 
vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is te vin-
den op www.waterland.nl/verduurzamen. In no-
vember vindt de selectie van de panden plaats 
waarbij een evenredige verdeling over de ver-
schillende gemeenten in de regio plaatsvindt. 
Meer informatie vindt u op onze website www.
waterland.nl.

REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND MAAKT WERK VAN 
VERDUURZAMING MONUMENTEN 


