
UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Maandag 6 januari 2020 organiseert Gemeente 
Waterland voor alle bewoners de traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst. U wordt allen van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt de 
Waterlandse Talentprijs uitgereikt aan een ta-
lent of talenten die een sterke verbondenheid 
met Waterland hebben en een duwtje in de rug 
goed kunnen gebruiken. Vorig jaar is de eerste 
Waterlandse Talentprijs uitgereikt aan Jochem 
Schoorl, een 21-jarig zeiltalent die heeft deelge-
nomen aan het WK zeezeilen en meervoudig Ne-
derlands kampioen is geweest. Bent u nieuws-
gierig wie de tweede Waterlandse Talentprijs in 
ontvangst gaat nemen? Kom dan naar de Nieuw-
jaarsbijeenkomst op 6 januari.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt 
gehouden in het Gemeentehuis Waterland, Pie-
rebaan 3 te Monnickendam.

WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR 
DE TALENTPRIJS VAN WATERLAND?
Kent u een talentvolle Waterlander die een zet-
je in de rug kan gebruiken? Of misschien een 
groep Waterlanders die barst van het talent? 
Gemeente Waterland wil die persoon of perso-
nen voor de verdere ontwikkeling van dat talent 
een prijs toekennen. Tijdens de gemeentelijke 
Nieuwjaarsreceptie zetten we die persoon of 
personen graag in het zonnetje. 

Is er iemand of een groep personen die volgens 
u in aanmerking komt voor deze prijs? Laat het 
ons dan uiterlijk 3 januari 2020 weten. Wij kij-
ken met veel belangstelling uit naar uw reactie!
www.waterland.nl/talent

GEMEENTEHUIS NIEUWJAARSDAG 
GESLOTEN 
Op donderdag 2 januari 2020 is het gemeen-
tehuis weer om 10.00 uur geopend voor het 
publiek. Het gemeentehuis gaat deze dag later 

open in verband met een nieuwjaarsbijeen-
komst.

BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN IN 
DE WESTERSTRAAT IN MARKEN
In de week van maandag 6 januari 2020 start 
de firma Wagelaar BV met  herbestratingswerk-
zaamheden van een gedeelte van de Wester-
straat in Marken. Het betreft het gedeelte tussen 
Westerstraat 2A en nr. 8.  De werkzaamheden 
duren ongeveer 3 weken. Tijdens de werkzaam-
heden is de straat afgesloten voor het verkeer.
 Vragen en contactgegevens
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmer-
kingen gerust contact op met de toezichthou-
der, de heer J. Tol. Hij is bereikbaar via tele-
foonnummer (0299) 658 655 of via de email op  
j.tol@waterland.nl

AFVAL- EN AFVALSCHEIDINGSWIJZER
De nieuwe afvalkalenders 2020 staan op de 
website en in de afvalwijzerapp. Let op 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.mijnvalwijzer.nl. De app 
werkt simpel en snel. Door uw postcode en huis-
nummer in te vullen en via instellingen uw voor-
keur aan te geven, kunt u snel de inzameldata 
van uw adres opvragen. U kunt via de app ook 
tijdig een signaal ontvangen zodat u nooit meer 
een inzameldag hoeft te missen. De app is door 
alle inwoners van Waterland te gebruiken. Heeft 
u vragen omtrent de afvalinzameling? Neemt u 
dan contact op met Remondis, telefoonnummer 
(0299) 407 671.

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.

Aanvraag:
Broek in Waterland
•  Wagengouw 68, omgevingsvergunning, voor het 

Aanbouw te Broek in Waterland
•  Roomeinde 45, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een aanbouw aan de woning
•  Veenderijgouw 23, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van een dakkapel in het voorgevel 
dakvlak

Katwoude
•  Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het 

vernieuwen en uitbreiden van het Van der Valk 
Hotel

Monnickendam
•  Trintel 74, omgevingsvergunning, voor het aan-

bouw aan achtergevel en uitbreiding aan de 
voorzijde

•  Brugstraat 6, omgevingsvergunning, voor het 
intern verbouwen van een restaurant

•  Margrietstraat 30, omgevingsvergunning, voor 
het realiseren van een dakopbouw

Uitdam
•  Uitdammer Dorpsstraat 47A, omgevingsvergun-

ning, voor het realiseren van een nieuwe woning

Verleend:
Broek in Waterland
•  Veenderijgouw 23, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van een dakkapel in het voorgevel 
dakvlak

Ilpendam

•  De Noord 20, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een opbouw op de bestaande uit-
bouw van de woning

Marken
•  IJsselmeerweg 70, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van zonnepanelen op het dak van 
de woning

•  zwembad bij de Hoogedijk, Standplaatsvergun-
ning, verkoop van koek en zopie, 2019-2022

Monnickendam
•  Margrietstraat 30, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een dakopbouw
•  Julianalaan 1, omgevingsvergunning, voor het 

aanleggen van een inrit
•  Leeuwetand 65, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning

•  natuurijs binnen het veeggebied, Standplaatsver-
gunning, verkoop van koek en zopie, 2019-2022

•  Brouwersbrug, Standplaatsvergunning, verkoop 
van koek en zopie, 2019-2022

Purmer
•  Oosterweg M 5, omgevingsvergunning, voor het 

veranderen van de kozijnen in de voorgevel van 
de woning

Watergang
•  Dorpsstraat 74, Standplaatsvergunning, ver-

koop van koek en zopie, 2019-2022
Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 24, omgevingsver-

gunning, voor het plaatsen van een viertal dak-

kapellen, een schoorsteen en een erfafscheiding
•  Kerk Ae, hoek burgemeester Pereboomweg en 

Aandammergouw, Standplaatsvergunning, ver-
koop van koek en zopie, 2019-2022

•  Kerk Ae ter hoogte van de Zuiderwouder- Dorps-
straat 1, Standplaatsvergunning,  verkoop van 
koek en zopie, 2019-2022

•  Kerk Ae tussen einde fietspad Pereboomweg en 
eerste stuk land van staatsbosbeheer, Stand-
plaatsvergunning, verkoop van koek en zopie, 
2019-2022

Opschorten beslistermijn:
Broek in Waterland
•  Noordmeer 1, omgevingsvergunning, voor het 

verwijderen van een brug en realiseren van een 
botenhuisje

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking Wet milieubeheer, ontheffing 

van de kerstboomverbranding, 11 januari 2020 
van 19.00 tot 20.30 uur, Doctorandus J. van Dis-
weg, tegenover het zeilkamp, Broek in Water-
land

•  Bekendmaking Wet milieubeheer, ontheffing 
van de kerstboomverbranding, 4 januari 2020 
van 17.00 tot 21.00 uur, Noordelijke Omringdijk 
van Marken ten oosten van woonwijk de Minne-
buurt. Indien de wind richting de woonwijk staat 
zal worden gekozen voor een alternatieve loca-
tie aan de Westkade van Marken

•  Bekendmaking, Voornemen terrasvergunning 
Eterij Bob & Co, Monnickendam

•  Kennisgeving, Herbestraten trottoirs / parkeren 
Bernhardlaan Nieuwpoortslaan in Monnicken-
dam 

•  Kennisgeving, Bestratingswerkzaamheden in de 
Westerstraat in Marken

•  Bekendmaking, Toestemming kerstboomver-
branding Broek in Waterland op 11 januari 2020

•  Bekendmaking, Toestemming kerstboomver-
branding Marken op 4 januari 2020

•  Bekendmaking, Wet milieubeheer, ontheffing 
van de kerstboomverbranding, 4 januari 2020 
van 19.00 tot 19.30 uur, bermstrook naast de 
picknicktafel ter hoogte van Rijperweg 2, Uitdam

•  Bekendmaking, Verordening afvalstoffenheffing 
gemeente Waterland 2020

•  Bekendmaking, Verordening reinigingsheffing 
gemeente Waterland 2020

•  Bekendmaking, Verordening rioolheffing ge-
meente Waterland 2020

•  Bekendmaking, Verordening hondenbelasting 
gemeente Waterland 2020

•  Bekendmaking, Verordening toeristenbelasting 
gemeente Waterland 2020

•  Bekendmaking, Verordening watertoeristenbe-
lasting gemeente Waterland 2020

•    Bekendmaking, Verordening haven-, kade- en 
liggelden gemeente Waterland 2020

•  Bekendmaking, Verordening markt- en stand-
plaatsgelden gemeente Waterland 2020
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KERSTBOMENINZAMELING 2020
De beste manier om uw kerstboom kwijt te ra-
ken is om de takken eraf te knippen, de stam 
in kleinere stukken te zagen en dit alles in uw 
GFT minicontainer te stoppen (grotere stukken 
in de grijze restafval minicontainer). Mocht dit 
voor u geen optie zijn, dan kunt u uw boom 
ook op een andere manier aanbieden. De ge-
meente en vrijwilligers verzamelen kerstbo-
men om ze af te voeren en/of te versnipperen, 
zie hieronder.

Kleine vergoeding
Om kinderen te stimuleren om zoveel mogelijk 
kerstbomen te verzamelen, geeft de gemeente 
of soms de organiserende vereniging per inge-
leverde boom € 0,25.

Meer dan 25 stuks
Partijen kerstbomen van meer dan 25 stuks 
worden gratis door de gemeente opgehaald.  
Deze grote partijen kerstbomen kunt u op 
maandag 6 januari en dinsdag 7 januari de ge-
hele dag en op woensdag 8 januari tot uiterlijk 
12.00 uur telefonisch aanmelden. Bel daarvoor 

nummer 0299-658585. De partijen kerstbo-
men worden dan woensdag 8 januari 2020 
vanaf 08.00 uur bij u thuis opgehaald. 

Uitzondering Watergang, Zuiderwoude en 
Katwoude
Bewoners van deze kernen kunnen hun boom 
gratis op laten halen.  Maandag 6 januari en 
dinsdag 7 januari de gehele dag en woens-
dag 8 januari tot uiterlijk 12.00 uur kunt u het 
ophalen van uw boom telefonisch aanmel-
den: tel. 0299-658585. De boom wordt vanaf 
woensdag 8 januari 08.00 uur opgehaald. Leg 
uw boom svp aan de voorkant van uw huis bij 
de openbare weg, zodat deze makkelijk  wordt 
meegenomen.

Geen kerstboomverbranding op het Hemme-
land in Monnickendam
De brandweer van Monnickendam heeft beslo-
ten om in verband met milieuvervuiling geen  
kerstboomverbranding te organiseren. De 
gemeente verzamelt wel kerstbomen op par-
keerterrein P1 Hemmeland en zorgt voor het 
afvoeren en/of versnippering.

Kern

Ilpendam (georganiseerd 
door vrijwilligers)

Monnickendam (georgani-
seerd door gemeente)

Watergang, Zuiderwoude en 
Katwoude (georganiseerd 
door gemeente)

Marken (georganiseerd door 
vrijwilligers)

Broek in Waterland (georga-
niseerd door vrijwilligers)

Uitdam (georganiseerd door 
vrijwilligers)

Aanleverdata en tijd

Uiterlijk woensdag 8 januari 
2020 om 13.00 uur

Woensdag 8 januari tussen 
13.30 – 16.00 uur
Zaterdag 11 januari
tussen 10.00 – 14.00 uur

Worden gratis opgehaald na 
telefonische aanmelding
0299-658585

Zaterdag 4 januari 2020 
16.00-17.00 uur

Zaterdag 11 januari 2020 
15.00 – 16.30 uur

Zaterdag 4 januari 2020
19.00 – 19.30 uur

Aanbiedlocatie

Voorkant van uw huis bij de 
openbare weg

Parkeerteerrein P1 op het 
recreatiegebied Hemmeland

Voorkant van uw huis bij de 
openbare weg

Bocht van de Oostdijk naar 
de vuurtoren, achter Minne-
buurt

Van Disweg

Rijperweg


