
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.

06/12  Voorbereidende raadsvergadering 
10/12  Monumenten en welstandscommissie 
13/12  Raadsvergadering
13/12  Bezwaarschriftencommissie 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN OP 
DINSDAG 18 DECEMBER
Op  dinsdag 18 december is het gemeentehuis 
vanaf 15.00 uur gesloten. Hierdoor zijn ook alle 
afdelingen, bureaus en balies gesloten. Dit geldt 
ook voor de gemeentewerf. Wij zijn u op woens-
dag 19 december vanaf 8.00 uur weer graag van 
dienst.

GEMEENTELIJKE 
NIEUWJAARSRECEPTIE  
Op maandag 7 januari 2019 vindt de traditionele 
gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie plaats. Wij 
nodigen u graag uit om met elkaar een toost uit 
te brengen op het nieuwe jaar. Ditmaal wordt 
tijdens de receptie een Waterlands Talent in het 
zonnetje gezet. De winnaar van de Onderne-
mersprijs wordt natuurlijk ook niet vergeten. En 
zoals u gewend bent, neemt burgemeester Lu-
zette Kroon u graag mee in haar beschouwingen. 
Wij hopen u te zien op maandagavond 7 januari 
2019 vanaf 19.30 uur! 

TRAMPOLINE VERWIJDERD
De trampoline op de foto stond in het speeltuin-
tje aan de Tongnaald in Monnickendam. Deze 
is door de gemeente weggehaald. Dat hebben 
we gedaan omdat de inspectie dergelijke speel-
toestellen niet goed keurt en het daarom niet is 
toegestaan om dit toestel in de openbare ruimte 

neer te zetten. En het welzijn van uw spelende 
kind(eren) vinden wij heel belangrijk. De trampo-
line staat momenteel in opslag bij de gemeen-
tewerf. De eigenaar mag hem daar komen op-
halen. Doe dit uiterlijk 28 februari 2019! Daarna 
wordt de trampoline namelijk vernietigd.

KOEK EN ZOPIE IN WATERLAND
De winter komt er aan! Als het ijs dik genoeg is  
worden verschillende schaatstoertochten in de 
gemeente georganiseerd door de ijsverenigin-
gen, zoals de Gouwzeetocht en de Waterland-
tochten. Koek en zopie hoort daar van oudsher 
bij! Om te voorkomen dat u slalommend om 
de warme chocolademelk en erwtensoep heen 
moet, hebben wij regels en veeggebieden vast-
gesteld. Zo kan iedereen op zijn/haar eigen ma-
nier volop genieten op of  langs het ijs. 

Of u een vergunning nodig  heeft voor het ver-
kopen van koek en zopie hangt af van de plek 
waar u wilt gaan staan.  Meer informatie hier 
over leest u op onze website. Wilt u in aanmer-
king komen voor een vergunning, houdt u er dan 
rekening mee dat er per kern een beperkt aantal 
standplaatsen beschikbaar is. Deze gaan wij ver-
loten onder de gegadigden.  Wilt u mee loten? 
Kijk dan voor meer informatie, de voorwaarden 
én het formulier op www.waterland.nl. 

DRIE EXTRA DEELAUTO’S IN 
WATERLAND DOOR SDW
Afgelopen week zijn er maar liefst drie extra 
elektrische deelauto’s van de Stichting Duur-
zaam Waterland in gebruik genomen op ver-
schillende locaties in gemeente Waterland.  Met 
de drie nieuwe elektrische deelauto’s komt het 
aantal deelauto’s van de Stichting Duurzaam 
Waterland op zes. Dit is een uitbreiding van het 
initiatief dat in 2017 is gestart door Stichting 
Duurzaam Waterland in samenwerking met de 
gemeente Waterland. 

Hier staan de deelauto’s in Waterland:
•	 	Monnickendam,	parkeerterrein	Swaensborch	

(2 deelauto’s)
•	 	Monnickendam,	 parkeerterrein	 winkelcen-

trum ’t Spil (2 deelauto’s)
•	 	Broek	in	Waterland,	parkeerterrein	Nieuwland	

(2 deelauto’s)

De elektrische deelauto’s (Renault ZOE en Nis-
san LEAF) kunnen gebruikt worden door alle 
inwoners van gemeente Waterland. U hoeft 
zich alleen maar aan te melden via www. 
sdwaterland.nl/deelauto.  Vervolgens kunt u in 
de app van MyWheels een auto reserveren. Het 
huren van een elektrische auto kost € 15,- plus 
€ 2,50 servicekosten per dag. Per gereden kilo-
meter komt daar nog € 0,07 bij. Het opladen is 
tot eind 2018 nog gratis. 

Wennen
Door de elektrische deelauto op deze manier 
beschikbaar te stellen, kunnen mensen wennen 
aan het rijden in een elektrische auto, maar ook 
aan het concept autodelen. Minder autobezit be-
tekent ook een lagere parkeerdruk, zonder dat 
dit de bewegingsvrijheid beperkt. Een geweldige 
oplossing, ook als u bijvoorbeeld niet zo vaak 
een auto nodig heeft. Kijk voor meer informatie 
op sdwaterland.nl/deelauto/ en  MyWheels.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
Broek in Waterland
•	 	Parallelweg	 13,	 omgevingsvergunning,	 het	 bou-

wen van een schuur

Ilpendam
•	 	Kemphaan	3,	omgevingsvergunning,	bouwen	van	

een dakopbouw op het achterdakvlak

Katwoude:
•	 	Lagedijk	1,	omgevingsvergunning,	uitbreiden	van	

de woning aan de achterzijde

Monnickendam: 
•	 	Galgeriet,		naast	nr.	4,	omgevingsvergunning,	ge-

bruik van gronden of bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan

•	 	Niesenoortsburgwal	 12,	 omgevingsvergunning,	
wijzigen en uitbreiden van het woonhuis

•	 	Overleek	 29,	 omgevingsvergunning,	 realiseren	
van een bed & breakfast

Watergang
•	 	Broekermeerdijk	10A,	omgevingsvergunning,	ver-

nieuwen en uitbreiden van een agrarisch bedrijfs-
gebouw

Verleend:
Broek in Waterland
•	 	Leeteinde	10,	omgevingsvergunning,	kappen	van	

een es
•	 	Noordmeerweg	3,	omgevingsvergunning,	bouwen	

van een woning met een bijgebouw

Monnickendam
•	 	Hemmeland	10,	omgevingsvergunning,	realiseren	

van een slaapaccommodatie in het clubhuis van 
de Scoutinggroep Waterland

•	 	Overleek	 29,	 omgevingsvergunning,	 realiseren	
van een bed & breakfast

•	 	Galgeriet	 4,	 wijziging	 exploitatievergunning,	 uit-
breiding van de openingstijden

•	 	Binnenstad,	 evenementenvergunning,	 houden	
van een wintermarkt op zondag 9  december van 
12.00 – 17.00 uur  

•	 	Rozendaal	1,	omgevingsvergunning,	plaatsen	van	
een dakkapel in het linkerzijdakvlak

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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aLGEMENE bErIChtEN

De dagen worden korter en korter en de tempera-
tuur daalt van dag tot dag. Kunnen we schaatsen 
dit jaar en krijgen we een witte kerst? We moe-
ten het afwachten. Wel verwachten we momen-
ten dat het glad wordt op wegen en voetpaden. 
Dan is het belangrijk dat er wordt gestrooid of 
geveegd. Maar waar gebeurt dat precies en door 
wie? Wegen buiten de bebouwde kom worden 
gestrooid door de provincie en door het hoog-
heemraadschap. De gemeente is verantwoorde-
lijk voor wegen binnen de bebouwde kom.

Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 
april.  Al die tijd houden we  de weerberichten 
goed in de gaten  zodat de belangrijkste wegen 
op tijd worden gestrooid. Het materieel is gecon-
troleerd, de mensen die het werk gaan doen zijn 
ingeroosterd en het strooizout ligt klaar. Wij zijn  
klaar voor de winter,  bent u dat ook?

Gemeente strooit niet (meer) overal 
De gemeente stelt prioriteiten en strooit daarom 
niet overal. Bij de prioriteiten houden we reke-
ning  met de doelmatigheid van strooien. Strooi-
zout werkt beter als er veel auto’s over een ge-
strooide weg rijden. Als er weinig auto’s rijden 
dan wordt het zout niet goed genoeg verdeeld 
over de weg of zakt het te snel in de grond met 
het smeltwater. We kijken ook naar  het belang 
van een weg, de veiligheid in relatie tot de toe-
gestane verkeerssnelheid, aantasting van het 
milieu, de zoutvoorraad, inzet van mensen en 
materieel, beheersing van kosten en eigen ver-
antwoordelijkheid. 

Waar wordt wél gestrooid
Binnen de bebouwde kom worden doorgaande 
wegen, ontsluitingswegen, bus routes en fiets-
paden gestrooid. Aansluitende korte straatjes, 
hofjes of woonerven korter dan ongeveer 200m 
worden niet gestrooid. 
Parkeervakken, voetpaden en achterpaden wor-
den ook niet gestrooid.  Er is een normaal strooi-
plan en een noodplan voor als er bijvoorbeeld 
een zoutgebrek is. Kijk op www.waterland.nl/
strooikaart voor een digitale kaart.

Dit kunt u zelf doen
Volg de weerberichten en vooral de weerswaar-
schuwingen. Gaat het sneeuwen of wordt het 
glad buiten? Houdt daar dan rekening mee. Zorg 
dat u een sneeuwschuiver of bezem hebt en zon-
dig een voorraadje strooizout. Denk aan de pak-
ketbezorger die uw postpakketje komt brengen 
of de buren waarmee u de krant deelt. Als u de 
sneeuw opveegt voordat het opvriest dan helpt 
u elkaar.  
Het is van belang te benadrukken dat u als weg-
gebruiker, inwoner of ondernemer zelf  verant-
woordelijk bent voor uw eigen veiligheid en die 
van anderen om u heen. Het spreekt voor zich dat 
u zich als weggebruiker aanpast aan de omstan-
digheden van slecht weer. U kunt rekening hou-
den met het moment dat u de weg op gaat, uw 
snelheid aanpassen, uw grip op de weg verbe-
teren met goede banden en schoenzolen. Goede 
voorbereiding op slechte weersomstandigheden 
en oog voor elkaar is en blijft belangrijk.

PAS OP VOOR GLADDE WEGEN EN VOETPADEN!


