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

USER 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.  
Heeft u geen computer? In het gemeentehuis  
liggen alle besluiten ter inzage. 

AANVRAAG:
Monnickendam
• Dissel 45, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
• Zuideinde 11, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een viertal dakvensters en het 
realiseren van een loggia

• Noordeinde 134, omgevingsvergunning, voor het 
uitbreiden van het woonhuis aan de zijgevel
• Trintel 131, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een aanbouw aan de voorzijde

VERLEEND:
Monnickendam
• Cornelis Dirkszoonlaan 82, omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak
• Graaf Willemlaan 81, omgevingsvergunning, 
voor het plaatsen van een dakkapel in het voor- en 
achterdakvlak

ONTWERPBESLUIT
Broek in Waterland
• Nieuwland 32, omgevingsvergunning, voor het 
uitbreiden en renoveren van basisschool 
‘De Havenrakkers’

VERLENGING BESLISTERMIJN
Monnickendam
• Noordeinde 15, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een berging, carport en erfafschei-
ding.

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN
Monnickendam
• Galgeriet, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van 195 wooneenheden binnen project 
Galgeriet fase 1

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Aanwijzings-en delegatiebesluit 
trouwlocaties, benoemen als trouwlocatie voor één 
dag op 10 juli 2021, Hofweg 1 te Ilpendam
• Verlening APV vergunning, maken van filmopna-
mes Ilpendam, 3 mei 2021 van 07.00 tot 19:00 uur, 
nabij Kerkstraat 1.

In gemeente Waterland zijn acht inwoners benoemd als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Op maandag 26 april heeft burgemeester Marian van der Weele de gedecoreerden 
verrast met een bezoek aan huis waarbij zij de lintjes persoonlijk aan hen heeft 
uitgereikt. Zo zijn de heren Van der Weijden, Verbij, Riool en Van Oostveen uit 
Ilpendam en de heer Mulder uit Monnickendam, geroemd voor hun bijzondere 
vrijwilligersactiviteiten ten bate van de samenleving. Ook op Marken werden de 
dames Van Altena – Boes en Uithuisje – Schouten en de heer Zeeman verrast 
door het bezoek van de burgemeester. 
Voor meer informatie over de achtergrond van deze lintjesregen kijk op 
www.waterland.nl/nieuws. 

Acht Waterlandse Lintjes 

DODENHERDENKING
Op 4 mei is er alleen een herdenkings-
bijeenkomst te volgen via Omroep Pim (vanaf 
19.00 uur). Er zijn verder geen bijeenkomsten 
georganiseerd om groepsvorming te 
vermijden. Bewoners kunnen op eigen 
gelegenheid na 20.30 uur bloemen bij de 
herdenkingsmonumenten leggen.

Voor de Koningsdagspeech is onze 
burgemeester Van der Weele speciaal in 
traditionele Markerkleding gestoken (zie foto 
hiernaast). De speech is terug te kijken op de 
website van Omroep Pim.  

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 je milieupas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

29-04  Besluitvormende Raadsvergadering
03-05  Monumenten- en 
 welstandscommissie 
 
Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl 
en via Omroep PIM.

Deze week werden wij getagd in de foto van 
de Brandweer Broek in Waterland 
(@brandweerbroekinwaterland). 
Edwin van Gog (rechts) is uitgeroepen tot 
brandweerman van het jaar 2020!   
Wil je ook met je foto in de krant komen? 
Stuur je foto dan naar communicatie@
waterland.nl of tag de gemeente Waterland 
op social media: @gemwaterland.  

CAMERA FOTO VAN DE WEEK
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NIEUWE AFVALKRANT
Vandaag valt de nieuwe afvalkrant bij de 
inwoners van gemeente Waterland op de 
mat. De afvalkrant is bedoeld om mensen te 
informeren over en enthousiasmeren voor het 
scheiden van afval. Met hierin onder andere 
een interview met onze kinderburgemeester 
Bibi Meister en een column van wethouder 
Duurzaamheid Astrid van de Weijenberg.

GEMEENTEHUIS OOK 
DONDERDAGAVOND WEER GEOPEND
Tussen 18.00 en 20.00 uur kan er een 
afspraak worden gepland. Dit kan op 
www.waterland.nl/afspraak-maken of door te 
bellen naar 0299 658 585. 

WATERLAND CLEANUP WEEK
Gemeente Waterland roept bewoners op mee 
te helpen tijdens de Waterland Cleanup Week 
van 24 tot 31 mei. Met zijn allen zwerfafval 
rapen om te zorgen dat Waterland schoon 
blijft. Binnenkort meer informatie.

PER 1 MEI VERDUBBELING HOEVEELHEID 
GROFVUIL OPHALEN
Grof huishoudelijk afval past door het gewicht 
of afmeting vaak niet in een vuilniszak of 
container. U kunt uw grofvuil zelf naar de 
milieustraat Purmerend brengen of uw 
grofvuil laten ophalen op de inzamelings-
dagen. Per 1 mei 2021 kunt u in plaats van 
1 kubieke meter voortaan 2 kubieke meter 
grofvuil aanbieden.

Feiten Pag. 2
Samen scheiden 
we als inwoners 
en gemeente 
steeds meer afval 
in verschillende 

afvalstromen. Hierdoor neemt de 
hoeveelheid restafval af. In gemeente 
Waterland maakten we de afgelopen jaren 
aanzienlijke stappen. Dat gaat niet vanzelf.

Zo zijn er nieuwe opvallende afvalbakken 
in de publieke ruimte en ondergrondse 
containers. Op deze pagina vind je een 
belangrijke afvalwijzer.

vrijwilligers de omgeving in om zwerfafval te 
verzamelen. Goed voorbeeld doet goed volgen, 
daarom lichten wij een aantal voorbeelden uit.

Afvalwijzer Pag. 5
Ook in 2021 
proberen we 
weer een stap 
te maken in het 
scheiden van afval. 

Burgerinitiatieven Pag. 6
Elk jaar zetten inwoners 
zich in voor een 
zwerfafvalvrije omgeving. 
Ondanks de lockdown 
trokken ook dit jaar veel 

Door de coronacrisis is de hoeveelheid afval per huishouden niet zo hard geslonken als 
voorgaande jaren. Eerder in het jaar zagen we al dat de afvalstroom zich verplaatst van 
kantoor naar de thuiswerkplek. Doordat mensen zoveel mogelijk vanuit thuis werken, 
hebben de afvalinzamelaars binnen de gemeente het er maar druk mee.

De lockdown vanaf de maand 
december heeft daar nog 
een berg extra afval aan 
toegevoegd. Veel meer 
mensen dan gebruikelijk 
kochten cadeautjes online en 
dat zorgde voor opstoppingen 
bij de bezorgdiensten. Het 
afval dat uit die pakketjes 
en verpakkingsmaterialen 
voorkomt, moet ook ergens 
heen.

Er is een extra uitdaging 
voor ons allemaal om afval 
bewuster te scheiden. De 
afgelopen jaren is het aantal 
kilo’s restafval per inwoner 
in onze gemeente aanzienlijk 
geslonken. Ook in 2021 
wil de gemeente weer een 
stap zetten in het verder 
terugdringen van restafval, 
maar ook van bijvoorbeeld 
zwerfafval! De meest recente 
cijfers laten zien dat we 
goed op koers liggen. Het 

percentage afval van plastic 
verpakkingen, metalen 
verpakkingen en drinkpakken 
(PMD) en groente, fruit en 
tuinafval (GFT) in het restafval 
is wederom geslonken.
Beleidsmedewerker 
Grondstoffen en Afval 
Gerbrand Smit: “De 
cijfers bewijzen dat we de 
goede weg richting een 
duurzame afvalscheiding zijn 
ingeslagen.”

AFVALKRANT
April 2021

Deze uitgave is mede tot stand 
gekomen met behulp van Milieu 
Centraal en NMCX en verschijnt in een 
oplage van 7.500 huis-aan-huis in de 
gemeente Waterland. Met dank aan de 
geïnterviewden, de wethouder en de 
Medewerkers Buitendienst gemeente 
Waterland. 
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