
G E M E E N T E N I E U W S

BUILDING  CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Gemeentehuis 
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Telefoon: (0299) 658 585
E-mail: gemeente@waterland.nl
Website: www.waterland.nl

FACEBOOK-SQUARE INSTAGRAM TWITTER-SQUARE /gemwaterland

Publieksbalie (op afspraak)
Maandag 09.00 - 12.30 uur
Dinsdag 09.00 - 12.30 uur
Woensdag 08.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.30 uur, 18.00 - 
20.00 uur
Vrijdag 09.00 - 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
Op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur

Milieustraat purmerend
Van IJsendijkstraat 186, 1442LC Purmerend 
Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

10-01 Monumenten- en 
 Welstandscommissie
20-01 Voorbereidende Raadsvergadering
24-01 Monumenten- en 
 Welstandscommissie

Raadsvergaderingen zijn openbaar. 
Vanwege de coronamaatregelen is het 
niet mogelijk om raadsvergaderingen 
fysiek bij te wonen. Uiteraard is de 
raadsvergadering te volgen via 
www.waterland.nl en via Omroep PIM.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. De 
volledige teksten, verzenddatum, 
bezwaar/beroepsmogelijkheden en 
bezwaar/beroepstermijnen vind je op 
www.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Monnickendam
• Cornelis Dirkszoonlaan 38, omgevingsvergunning, 

voor het splitsen en verbouwen van de woning
• Oudelandsdijkje 3, omgevingsvergunning, voor 

het slopen van bestaande en realiseren van een 
nieuwe bedrijfsruimte

Marken
• Zeilstraat 15, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een pergola

 WEEK 1 - 6 JANUARI 2022

 WERKEN AAN DE WEG

• MONNICKENDAM

In de week van maandag 10 januari 2022 
starten er herbestratingswerkzaamheden 
van het Noordeinde in Monnickendam. 
Gestart wordt met het gedeelte Noordeinde 
tussen de Middendam t/m de Molenstraat. 
De werkzaamheden van deze fase zijn naar 
verwachting in ca. 4 à 5 weken afgerond. 
Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan 
afgesloten, alleen in het weekend wordt de 
rijbaan opengesteld voor het verkeer. Meer 
informatie op: www.waterland.nl/nieuws.

Op deze foto breekt de zon met moeite door 
de wolken boven Ilpendam. Gemaakt 
door @BernardNijssen. 

Ook met uw foto in de krant komen? 
Stuur uw foto dan naar 
communicatie@waterland.nl of tag de 
gemeente Waterland op social media: 
@gemwaterland.

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

Opgeruimd het nieuwe jaar in

Bij een nieuw jaar horen vaak ook goede voornemens. Een veel voorkomend voornemen is om 
het jaar opgeruimd te beginnen. Zo ook de gemeente:

Opgeruimd Waterland
De buitendienst heeft rond de jaarwisseling extra zorg besteed aan diverse afvalvoorzieningen. 
Zo werden de afvalbakjes en de ondergrondse containers dichtgezet en werden er extra rondes 
gereden om de bakken te legen. Na de jaarwisseling zijn er extra rondes gereden om zwerfvuil 
op te halen en zijn rondslingerende kerstbomen meegenomen.

Kerstbomen
Op vrijdag 7 januari start onze inzamelaar Remondis het inzamelen van de kerstbomen. U kunt 
uw kerstboom (geen kunstboom en ontdaan van versiering) op de reguliere aanbiedplaats voor 
huisvuil aanbieden. Vanaf 07.30 uur ’s morgens maakt onze inzamelaar door heel Waterland 
een ronde om de kerstbomen op te halen. Op maandag 10 januari vervolgt Remondis de 
inzamelroute.

Afvalkalenders
De nieuwe afvalkalenders voor 2022 staan op de website en in de afvalwijzerapp. Voor het 
ophalen van grofvuil is op de website een aparte kalender gemaakt. Wilt u precies weten 
wanneer welk afval bij u wordt opgehaald? Gebruikt u dan de afvalwijzerapp 
www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt via de app ook meldingen ontvangen zodat u nooit meer een 
inzameldag hoeft te missen. De app is door alle inwoners van Waterland te gebruiken. 

Afval scheiden
Twijfelt u of iets bij het rest-, gft- of de PMD-afval moet? Op www.afvalscheidingswijzer.nl vindt 
u met de zoekfunctie welk afval in welke bak hoort. Naast het raadplegen van de website is het 
ook mogelijk om de gratis Afvalscheidingswijzer app te downloaden voor op uw smartphone.

INZAMELROUTE OUD PAPIER EN KARTON 
MONNICKENDAM AANGEPAST

Komende periode wordt de inzamelingsroute 
van het oud papier en karton (OPK) in 
Monnickendam deels aangepast. Het gaat 
hierbij om de inzamelingsroutes van wijk 1 en 
wijk 2*. Deze inzameling wordt al sinds jaar 
en dag verzorgd door de Speeltuinvereniging 
Monnickendam en IJsvereniging Olympia. 
De route wordt (in overleg met de gemeente) 
aangepast zodat de vrijwilligers veiliger, 
schoner en gemakkelijker uw papier kunnen 
inzamelen. 
Kijk voor meer informatie over wat dit voor u 
betekent op: www.waterland.nl/nieuws.
*Wijk 1: markgouw, ‘t Spil, Ooster EE (Rielant+omg), 
Swaensborch, Karn, Drevel, Weerder en Avegaar
 Wijk 2: Binnengouw (Houtrib+omg), 
Buitengouw (Zwaluwtong,Bereklauw+omg), Rings-
hemmen (Speet tot Splitshoorn),Oude Binnenstad

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND

Begin jij het jaar goed en kom jij onze 
organisatie versterken? We zijn op zoek naar 
nieuwe collega’s in de volgende functies:
- HR-adviseur
- Specialist verkeer en civiel
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
- Strategisch beleidsadviseur Ruimtelijke 
Ordening
Kijk voor de vacatures op www.waterland.
nl/vacatures óf volg onze LinkedIn pagina 
om als eerste op de hoogte te zijn van onze 
nieuwe vacatures.  

17 JANUARI: WEBINAR ‘BELASTINGEN EN 
ADMINISTRATIE’

Van plan om in 2022 een eigen bedrijf te 
starten? Dan komen er direct veel zaken bij die 
u moet regelen. Zo moet u zich aanmelden bij 
de Belastingdienst en heeft u administratieve 
en fiscale verplichtingen. Het Startersloket 
houdt op 17 januari een webinar waar er wordt 
ingegaan op het fiscale deel van ondernemer-
schap. Zo krijgt u informatie over de btw en de 
inkomstenbelasting, maar ook over de belang-
rijkste fiscale regelingen die voor u gelden. 
Dit webinar is gratis. Aanmelden kan via: 
www.waterland.startersloket.nl.


