
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer 
per maand in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn openbaar, 
u bent dus altijd welkom om vergaderingen bij te 
wonen. Aanvang is 19.30 uur. Voor de agendapun-
ten van de vergaderingen verwijzen wij u graag naar  
www.gemeenteraadwaterland.nl. De vergaderingen 
van de gemeenteraad kunt u live volgen via onze 
website en via Omroep PIM.  Zie voor  andere verga-
deringen ook onze agenda op www.waterland.nl.

11/07 Bezwaarschriftencommissie
11/07  Voorbereidende raadsvergadering en aanslui-

tend Raadsvergadering 

GEEN AANVRAGEN/OPHALEN PASPOOR-
TEN EN ID-KAARTEN OP DINSDAG 23 JULI
Op dinsdag 23 juli wordt door de Rijksdienst voor 
Identiteitsdienst de apparatuur vervangen waarmee 
wij de aanvragen van paspoorten en ID-kaarten kun-
nen verwerken. Het is die dag daarom niet mogelijk 
om uw paspoort of ID kaart aan te vragen of op te 
halen. Dit betekent ook dat als u op maandag 22 juli 
een spoedaanvraag doet voor een paspoort of ID-
kaart u deze pas op woensdag 24 juli kunt ophalen. 
Het is uiteraard wel mogelijk om voor andere zaken 
bij ons langs te komen. Denk aan verlenging van uw 
rijbewijs, VOG, uittreksels, melding huwelijk/partner-
schapsregistratie, verhuizingen etc. Op woensdag 24 
juli zijn wij u graag weer volledig tot dienst. Excuses 
voor het ongemak.

VAKANTIEBAAN GROENMEDEWERKER
Waterland is trots op haar mooie groene omgeving! 
Maar om het mooi te houden is er veel werk aan de 
winkel. Schoffelen, onkruid verwijderen, afvalbakken 
legen, bladblazen en nog veel meer. Zoek jij komende 
vakantieperiode een baantje? Dan is 1 + 1 = 2  Een ge-
slaagde combinatie! Wil jij werken in het groen, lek-
ker in de buitenlucht. Jouw uren en periode in overleg 
indelen? En ben jij in goede conditie? Gemotiveerd, 
enthousiast en niet bang om vieze handen te krij-
gen? Dan zoeken wij jou. Stuur even een mailtje naar  
vacature@waterland.nl en je hoort van ons. 

GROOT ONDERHOUD BERNHARDLAAN 
IN MONNICKENDAM
Van donderdag 8 augustus tot en met vrijdag 16 
augustus. Tussen de afslag Pierebaan en rotonde 
Graaf Willemlaan-Zuideinde is de Bernhardlaan in 
deze week afgesloten voor doorgaand verkeer. Het 
verkeer worden in beide richtingen omgeleid via de 
Pierebaan, Jan Persijnlaan en Cornelis Dirkszoonlaan. 
De bushalte aan de Waterlandse Zeedijk richting Am-
sterdam wordt tijdelijk verplaatst naar de Cornelis 
Dirkszoonlaan, ter hoogte van de aansluiting Herma-
nus Reijntjeslaan.
Vanaf de Hefbrug tot de afslag Pierebaan inclusief de 
bushalte Grote kerk is de Bernhardlaan niet volledig 
afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van ver-
keersregelaars begeleid.

Bereikbaarheid:
Voor de Brandweerkazerne, ambulancepost is afge-
sproken dat te allen tijde het uitrukken bij noodsi-
tuaties kan plaatsvinden. Voor de bevoorrading van 
Swaensborch worden verkeersregelaars ingezet. De 
hoofdingang is tijdens asfalteren niet toegankelijk. 
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast ge-

ven maar wij vragen toch uw begrip voor deze tijdelij-
ke situatie. Als gemeente doen wij er alles aan om de 
overlast voor de reizigers, inwoners en ondernemers 
tot een minimum te beperken. Ook u kunt hiertoe bij-
dragen, daarom vragen wij u om: 
•  de afzettingen en omleidingsroutes goed in de ga-

ten te houden; 
•  voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen 

auto’s te parkeren op de aangegeven werkvakken; 
•  medewerking te verlenen op verzoeken van de aan-

nemer, verkeersregelaars en/of gemeente. 
De tekening van de omleidingsroute kunt u vinden op 
onze website onder het kopje:
www.waterland.nl/werk-in-uitvoering

Vragen/contact 
De werkzaamheden worden begeleid door de 
heer E. Bootsman van de gemeente Waterland. 
Bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 573 
of via de email e.bootsman@waterland.nl

VOORGESTELDE LOCATIES  
ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS  
AANGEPAST EN BEWONERSAVOND
De gemeente heeft de inwoners van de kernen van 
Marken en Monnickendam een brief gestuurd met 
daarin het voorstel om op zeven locaties ondergrond-
se afvalcontainers te plaatsen. Deze komen ter ver-
vanging van de plastic afvalzakken.
In Marken zijn drie locaties voorgesteld en voor de 
kern van Monnickendam werden vier locaties voor-
gesteld voor ondergrondse afvalcontainers. De ge-
meente heeft op haar voorstellen vanuit Monnicken-
dam 80 reacties ontvangen en vanuit Marken 20. De 
gemeente neemt de reacties van bewoners serieus en 
daarom worden de locaties ‘t Prooyen en Oude Zijds 
Burgwal aangepast.
Bovendien organiseert de gemeente voor zowel de 
kern Monnickendam als Marken na de zomervakantie 
een bewoners/info avond. Dan kunnen bewoners de 
plannen inzien, met medewerkers in gesprek gaan en 
hun mening geven.
Na deze raadpleging van de bewoners neemt het 
college een besluit over de ondergrondse afvalcon-
tainers.

Voordelen ondergrondse afvalcontainers
Geen stinkende, opengereten afvalzakken meer op 
straat en het afval kan 24 uur per dag weggebracht 
worden. Door ondergrondse afvalcontainers ver-
wacht de gemeente bovendien dat het percentage 

afvalscheiding gaat stijgen. De service van de mini-
containers die bij het huisadres geleegd worden blijft 
gehandhaafd en bewoners kunnen die via de website 
aanvragen.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige tek-
sten 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. Hebt u geen 

computer? In het gemeentehuis liggen alle besluiten 
ter inzage. 

Aanvraag
Katwoude
•  Wagenweg 1, omgevingsvergunning, realiseren 

van een tijdelijk restaurant

Monnickendam
•  Nieuwe Zijds Burgwal 51 A, omgevingsvergunning, 

plaatsen van zonnepanelen op het zuidelijk dak-
vlak van de woning

Verleend
Monnickendam
•  Grasveld achter De Bolder ’t Spil 1, evenemen-

tenvergunning en ontheffing geluidshinder en 
recreatief nachtverblijf, Movak, 19 augustus – 22 
augustus 2019. Tevens voor dezelfde periode met 
een marge van 2 weken voor 2020-2023

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage
• Bekendmaking, Nota grondbeleid 2018

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

De zomervakantie komt eraan en voor inbrekers 
begint daarmee het hoogseizoen. Gemiddeld is 
een inbreker binnen 30 seconden binnen! Duurt 
het langer om binnen te komen dan zoekt hij liever 
een ander huis. Onze handhavers op straat en de 
politie letten de komende tijd goed op en doen ex-
tra surveillances, maar u kunt als bewoner ook zelf 
veel doen om inbraak te voorkomen.

Tips om inbraken te voorkomen tijdens uw vakantie
•  Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. 

Vraag uw buren of zij een oogje in het zeil willen 
houden en willen helpen, bijvoorbeeld door de 
post weg te halen, de plantjes water te geven 
of de gordijnen af en toe open of dicht te doen. 
Maak gebruik van schakelklokken waarmee de 
lichten ’s avonds aan en uit gaan.

•  Deuren en ramen dicht en op slot. Sluit ramen 
en deuren goed af als u met vakantie gaat. Als 
u de deur alleen dicht trekt, dan kan deze met 
een creditcard of een stuk hard plastic makkelijk 
worden opengemaakt. 

•  Heeft u gecontroleerd of u goede sloten heeft? 
Bijvoorbeeld die zijn goedgekeurd via het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen. 

•  Laat geen sleutels aan de binnenkant van de 
deur zitten. De inbreker hoeft dan alleen een 
raampje in te slaan om het te openen. Leg sleu-
tels van raam-en deursloten niet in het zicht 
maar berg ze op. 

•  Vergeet ook de ramen en deuren op de boven-
verdieping niet. Wanneer een inbreker via een 
open raam binnen kan komen, heeft hij maar 
een paar minuten nodig om de spullen mee te 
nemen. 

•  Leg kostbare apparatuur (laptop, tablet, mobiel) 
uit het zicht. 

•  Berg klimmateriaal zoals ladders, afvalcontai-
ners en tuinmeubilair op, of maak ze deugdelijk 
vast. Inbrekers proberen namelijk vaak via hoger 
gelegen verdiepingen het huis binnen te komen. 

•  Heb je struiken rondom je huis? Zorg ervoor dat 
deze kort zijn, zodat je huis voor buren en voor-
bijgangers goed te zien is. 

•  Het is ook raadzaam om verlichting bij de deuren 
aan te leggen, bijvoorbeeld de bewegingssensor 
of schemerschakelaar.

•  Wees voorzichtig met sociale media. Inbrekers 
kijken niet alleen door het raam of bewoners 
thuis zijn. Nieuwe media zijn een belangrijke 
informatiebron om te checken of u met vakantie 
bent. Zet dus niet op twitter, facebook en Insta-
gram dat u met vakantie bent. Daarnaast is het 
beter om geen bericht over uw vakantieperiode 
in te spreken op uw voicemail.

•  Bel 112 bij verdachte situaties. Ziet u zaken 
die u niet vertrouwt? Aarzel niet en bel 112. 
Snel alarm slaan betekent een grotere kans 
om de inbrekers te pakken. Voor meer in-
formatie over het voorkomen van inbraken:  
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

VEILIG DE ZOMER DOOR!

Per 1 augustus 2019 sluit de milieustraat Gal-
geriet in Monnickendam. Bewoners van Wa-
terland kunnen vanaf die datum hun grofvuil 
brengen naar de Milieustraat Purmerend, Van 
IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend. Bij de 
milieustraat brengt u o.a. grof huishoudelijk af-
val, grof tuinafval/snoeiafval, klein chemisch 
afval, meubilair, elektronische apparaten, bouw- 
en sloopafval en puin.

Verhuizing noodzakelijk 
De verhuizing van de milieustraat is noodzakelijk 
omdat de huidige locatie vrijgemaakt wordt voor 
de ontwikkeling van het bedrijventerrein Galge-
riet. Het Galgeriet wordt herontwikkeld tot woon, 
werk- en winkelgebied. Op de huidige locatie aan 
het Galgeriet zijn gemeentewerf (personeel en 
materieel) en milieustraat gezamenlijk gevestigd. 
Dit wordt per 1 augustus gesplitst. De gemeente-
werf verhuist naar een nieuwbouwlocatie aan de 
Hoogedijk in Katwoude. Een nieuwe milieustraat 
is bij deze gemeentewerf helaas niet mogelijk. 
Daarom is, voor voorlopig vijf jaar, gezocht naar 

een alternatief. Van alle onderzochte mogelijkhe-
den biedt het uitbesteden van de milieustraat aan 
de gemeente Purmerend de meeste voordelen. 

Ruimere openingstijden
De gemeente realiseert zich dat deze verhuizing 
voor veel bewoners betekent dat zij verder moe-
ten rijden als zij grofvuil wegbrengen. Het voor-
deel van de milieustraat Purmerend is wel, dat de 
openingstijden ruimer zijn. 
Op maandag van 9.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 
15.45 uur, dinsdag t/m vrijdag van 7.30 tot 12.00 
uur en 12.30 tot 15.45 uur en op zaterdag van 8.30 
tot 14.30 uur. 

Hoe werkt het bij de Milieustraat Purmerend?
Inwoners van Waterland moeten zich bij het bren-
gen van hun grofvuil zoals gebruikelijk legitimeren 
met paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De mili-
eustraat Purmerend is niet toegankelijk voor trac-
toren en vrachtauto’s. Kinderen onder de twaalf 
jaar mogen in verband met de veiligheid de auto 
niet verlaten op de milieustraat.

Grofvuil ophaalregeling
De grofvuil ophaalregeling blijft zoals u die ge-
wend bent. Na aanmelding kunnen bewoners 
hun grofvuil laten ophalen. Kijk op www.water-
land.nl/grofvuil of bel (0299) 407 671.
 
Extra service: twee keer per jaar aanbiedmo-
ment van grof tuinafval/snoeiafval
Nieuw wordt de mogelijkheid om in de kernen 
Ilpendam, Broek in Waterland en Monnicken-
dam grof tuinafval/snoeiafval aan te bieden. 
Deze service wordt twee keer per jaar, gedu-
rende een week, aangeboden. Dit gaat dit na-
jaar van start en bewoners worden nog nader 
geïnformeerd. In Marken is al een systeem voor 
grof tuinafval. 

Meer informatie
Alle bewoners hebben vorige week een 
brief in de bus gekregen over de verhui-
zing van de milieustraat. Meer informatie op  
www.waterland.nl/milieustraat of bel met de 
gemeente (0299) 658 585.

MILIEUSTRAAT (GROFVUIL) PER 1 AUGUSTUS NAAR PURMEREND

doe altijd
ramen dicht, 
lichtje aan, 
deur op slot!
ook als je maar heel 
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 
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