
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

12-01 Fractievergaderingen
19-01 Voorbereidende Raadsvergadering

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Voor 
inwoners is het mogelijk om in te spreken 
bij raadsvergaderingen en fractievergade-
ringen. Voor meer informatie hierover kunt 
u mailen naar griffie@waterland.nl. 
Raadsvergaderingen zijn ook te volgen 
via Omroep Pim of via https://waterland.
bestuurlijkeinformatie.nl.

 WEEK 52 - 29 DECEMBER 2022

Esmaralda de Haan (@esmaraldatje) 

maakte deze mooie foto tijdens de 

zonsopgang vanuit de auto. In de file staan 

is nooit leuk, maar dit uitzicht maakt het 

toch wat minder erg. 

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

Nieuwjaarsboodschap
college gemeente Waterland

Het college van gemeente Waterland heeft vlak voor de kerst een kerst- en nieuwjaars-
boodschap opgenomen. Hierin wenst het college de inwoners van Waterlanders alle 
goeds en gezondheid voor 2023. Ook blikt het college kort terug op het afgelopen jaar 
en kijken zij samen uit naar 2023. Met dank aan Omroep Pim voor het vastleggen van 
deze kerst- en nieuwjaarsboodschap op beeld.

In de videoboodschap wordt teruggeblikt op het jaar 2022. Het jaar waarin dit nieuwe 
college gevormd werd. Aan bod komen o.a. de inval in Oekraïne, de georganiseerde 
festiviteiten in Waterland, de samenwerking van het college en resultaten waarop het 
college trots op is. Ook kijkt het college er naar uit om in 2023 verder te gaan met het 
realiseren van hun plannen. 

Burgemeester Van der Weele nodigt in deze video nogmaals álle inwoners van 
Waterland uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. Deze wordt dit jaar 
anders en grootser aangepakt. Op maandag 9 januari vanaf 19.30 uur bent u van harte 
uitgenodigd in de Grote Kerk van Monnickendam. 

Wilt u deze nieuwjaarswens graag bekijken? Dit kan via waterland.nl/nieuws. 

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 

De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 
De volledige teksten, verzenddatum, bezwaar/be-
roepsmogelijkheden en bezwaar/beroepstermij-
nen vind je op www.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

VERLENGEN BESLISTERMIJN:

Marken

• Het Rietland 1, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen

VERLEEND: 

Monnickendam

• Noordeinde 80-86, RVV-ontheffing, voor 
 transporten van de bouwwerkzaamheden
Ilpendam

• Dorpsstraat 56, omgevingsvergunning, voor het 
 samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning

GEWEIGERD:

Broek in Waterland

• Roomeinde 41, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een tuinhuis en erfafscheiding

PUBLICATIE UITSCHRIJVING:

• Uitschrijven BRP Y. Kohtiev
• Uitschrijven BRP N. Vodian

DIRECT NAAR WATERLAND.NL/NIEUWS?

INZAMELING KERSTBOMEN 
10 JANUARI 2023
Ook dit jaar organiseren wij een speciale 
kerstbomen ophaalronde, net als de afgelo-
pen twee jaren. Op dinsdag 10 januari vanaf 
07.30 uur ’s morgens maakt onze inzamelaar 
een ronde door heel Waterland om de kerst-
bomen op te halen. U kunt uw kerstboom 
(geen kunstboom) ontdaan van versiering 
op de reguliere aanbiedplaats voor huisvuil 
aanbieden. U kunt de boom ook verkleinen en 
via uw GFT container aanbieden. 

OPROEP VERENIGINGEN: INZAMELEN 
OUD PAPIER
In gemeente Waterland wordt een groot deel 
van het oud papier door verenigingen en 
stichtingen opgehaald. In ruil hiervoor krijgen 
zij een financiële vergoeding op basis van 
de ingezamelde hoeveelheid. In Monnicken-
dam en Katwoude is er plek voor een nieuwe 
vereniging of stichting om deze taak op zich 
te nemen. Heeft uw vereniging of stichting 
wellicht belangstelling om de inzameling van 
oud papier in Monnickendam en Katwoude op 
zich te nemen? 
Meer informatie:
Momenteel verzorgt een aannemer van de 
gemeente de inzameling. Het inzamelgebied 
is verdeeld in twee ‘wijken’. In elke ‘wijk’ 
wordt om de week op woensdag(avond) oud 
papier en karton ingezameld. Het is mogelijk 
om de inzameling voor beide wijken te doen, 
of voor één van de wijken. Ook is een andere 
ophaaldag of -tijdstip bespreekbaar. 
Uiteraard is het inzamelen van oud papier niet 
vrijblijvend, want inwoners rekenen hierop. 
Het vergt inzet vanuit de club en haar vrijwil-
ligers. Daartegenover staat een interessante 
klus en een mooie beloning waarmee de 
clubkas gevuld kan worden. Heeft u interesse 
of wilt u hier meer over weten? 
Kijk dan op waterland.nl/nieuws.

AFVALCONTAINERS OP OUDEJAARSDAG 
GESLOTEN
Om schade door vuurwerk te voorkomen, 
worden zoals elk jaar diverse ondergrondse 
wijkcontainers afgesloten tijdens de 
jaarwisseling. Deze containers worden op 
1 januari weer open gezet. U kunt dan kort 
geen afval kwijt. Om zwerfafval te voorkomen 
verzoeken wij u het afval voor die tijd weg te 
brengen, of even thuis te laten. Wij verzoeken 
u om het afval niet naast een gesloten 
container neer te zetten. 

UREN- EN KILOMETERREGISTRATIETOOL 
VOOR ONDERNEMERS
Het is belangrijk voor ondernemers om de 
administratie over het gehele jaar op orde te 
hebben. Als (startende) ondernemer is een 
goede registratie van je directe en indirecte 
uren van belang. Net als een sluitende kilo-
meterregistratie. Het Startersloket heeft een 
handige registratietool ontwikkeld waarmee 
je beide eenvoudig kunt bijhouden. Voor 
(startende) ondernemers in Waterland is deze 
tool gratis te downloaden via:
www.startersloket.nl/downloads


