
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee 
keer per maand in de raadzaal van het ge-
meentehuis in Monnickendam. Raadsver-
gaderingen zijn openbaar, u bent dus altijd 
welkom om vergaderingen bij te wonen. Aan-
vang is 19.30 uur. Voor de agendapunten van 
de vergaderingen verwijzen wij u graag naar  
www.gemeenteraadwaterland.nl. De vergade-
ringen van de gemeenteraad kunt u live volgen 
via onze website en via Omroep PIM.  Zie voor  
andere vergaderingen ook onze agenda op 
www.waterland.nl.

12/12  Bezwaarschriftencommissie
12/12 19.30 uur voorbereidende vergadering,
  22.00 uur raadsvergadering
19/12 19.30 uur voorbereidende vergadering, 
  22.00 uur raadsvergadering

NIEUWE AFVALPAS HUIS AAN HUIS 
BEZORGD

Deze week ontvangt u een brief van de gemeen-
te met daarin een afvalpas en een uitleg over 
waarvoor u deze pas kunt gebruiken. Bewaar 
deze afvalpas goed, want u heeft hem nodig om 
uw afval kwijt te kunnen.
Hieronder in het kort een uitleg waarvoor u de 
afvalpas kunt gebruiken. Let op want het ge-
bruik kan dus per huisadres verschillen.

Gebruik afvalpas
U kunt deze afvalpas, afhankelijk van uw woon-
adres, op verschillende manieren gebruiken:
1. Milieustraat Purmerend
Deze afvalpas heeft u nodig voor het aanbieden 
van grofvuil bij de milieustraat Purmerend, 
Van IJsendijkstraat 186 te Purmerend. U kunt 
zich hiermee identificeren als bewoner van de 
gemeente Waterland en de afvalpas kunt in de 
toekomst gebruiken voor het openen van de 
slagboom. 

2. Vervanging afvalpas van bestaande onder-
grondse containers
Deze afvalpas vervangt uw oude afvalpas die 
u gebruikte voor het openen van de bestaande 
ondergrondse containers. Dit geldt dus alleen 
voor bewoners die al met een afvalpas hun af-
val in ondergrondse containers deponeren. De 
paslezers op de bestaande  containers worden 
binnenkort van een nieuwe paslezer voorzien en 
deze kunt u dan alleen openen met uw nieuwe 
pas.  Het moment waarop u de nieuwe afvalpas 
moet gebruiken wordt door middel van een stic-
ker op de ondergrondse afvalcontainer duidelijk 
gemaakt. 

Bewaar de afvalpas goed
De afvalpas hoort bij het adres en staat niet op 
uw naam. Als u verhuist, moet u de pas overdra-
gen aan de volgende bewoners. 

Bij beschadiging, verlies of diefstal van de af-
valpas
Bij beschadiging of verlies kunt u  tegen betaling 
van €12,50 een nieuwe afvalpas aanvragen. 
Bel of mail ons gerust als u nog vragen heeft.
Meer informatie vindt u op www.waterland.nl/
afval. U bereikt ons op 0299-658 585. Of via 
info@waterland.nl

NIEUWJAARSDUIK VOOR KINDEREN IN 
SPORTFONDSENBAD MONNICKENDAM

Start het nieuwe jaar met een duik in het koele 
water en blijf daarna feesten! Want… Na de duik 
is er discozwemmen! De DJ zet met hits van nu 
het zwembad op zijn kop.

Wanneer
Donderdag 2 januari 2020
19:00 – 20:30 uur
Om 19:00 uur doen we samen een warming-up, 
dus wees op tijd!

Waar
Sportfondsenbad Monnickendam
Wilhelminalaan 54, Monnickendam

Meer informatie en aanmelden
Het discozwemmen is voor kinderen in bezit van 
minimaal een A-diploma. Er kunnen maximaal 
100 kinderen deelnemen. Aanmelden is ver-
plicht. Vol = vol. Meld je aan via de website 
https://jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-
waterland/

STEM OP DE MEEST AANSPREKENDE 
FOTO’S UIT DE TWEEDE WERELD-
OORLOG

De provincie Noord-Holland nodigt alle bewo-
ners van harte uit om foto’s uit de Tweede We-
reldoorlog uit te kiezen voor een nationale ten-
toonstelling. De provincie verwelkomt u graag 
op woensdag 15 januari om een bijzondere 
fotopresentatie mee te maken. De presentatie is 
in handen van Dieuwertje Blok. 
De bijeenkomst wordt gehouden  in het Pro-
vinciehuis Noord-Holland - Johan Remkeszaal, 
Dreef 3, 2012 HR Haarlem. Aanvang 9.30 uur.

In het kader van 75 jaar Vrijheid organiseert het 
NIOD in 2020 een nationale tentoonstelling met 
de meest aansprekende foto’s uit de Tweede 
Wereldoorlog.
Iedereen die in de provincie Noord-Holland 
woont kan deelnemen. Deelname is gratis en de 
bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur . Meld u aan 
via www.noord-holland.nl/50fotos.

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? Ge-
meente Waterland wil die persoon of personen 
voor de verdere ontwikkeling van dat talent een 
prijs toekennen. Het begrip “talent” interprete-
ren we daarbij graag ruim. Een muzikaal of spor-
tief talent, een talent voor innovatie, economie 
of motivatie….wat ons betreft zijn er nauwelijks 
restricties. Wel vinden we het belangrijk dat het 
talent of de talenten sterk verbonden is/zijn met 
Waterland. Het gaat immers om een Waterlands 
talent.

Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie 
zetten we die persoon of personen graag in het 
zonnetje. De prijs die wordt uitgereikt, is voor-
al bedoeld als stimulans voor het talent of de 
talenten. Daar kan bijvoorbeeld materiaal van 
worden aangeschaft, lessen gevolgd of het idee 
verder worden uitgewerkt.
Is er iemand of een groep personen die volgens 
u in aanmerking komt voor deze prijs? Laat 
het ons dan uiterlijk 13 december 2019 weten. 
Graag ontvangen we daarbij een beschrijving 
waarom u denkt dat dit talent of deze talenten 
de prijs verdient/verdienen. Wilt u daarvoor het 
formulier op onze website invullen? U kunt ook 
bij de balies van het gemeentehuis een formu-
lier ophalen en aan ons terugsturen.  Wij kijken 
met veel belangstelling uit naar uw reactie!

INFORMATIE RONDOM VUURWERK

De jaarwisseling moet voor iedereen in Water-
land een feest zijn. Maar het afsteken of opslaan 
van zwaar  (meestal illegaal) vuurwerk zorgt ie-
der jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties 
en schade. De gemeente gaat samen met de 
politie controles uitvoeren om dit te voorkomen. 
Daarbij hebben we de hulp van de inwoners en 
ondernemers ook nodig.

Vuurwerk kopen en afsteken
De verkoopdagen zijn 28, 30 en 31 december. 
Het afsteken van vuurwerk mag alleen op oude-
jaarsavond tussen 18.00 en 2.00 uur. Het voor-
tijdig afsteken van vuurwerk, en helaas hebben 
we daar nu al last van, is een overtreding. Meer-
derjarigen krijgen bij een aanhouding te maken 
met de Officier van Justitie. Jongeren tussen de 
12 en 18 jaar worden bij aanhouding, afhankelijk 
van de zwaarte van de overtreding,  door politie 
of boa’s doorverwezen naar bureau HALT.

Meer informatie omtrent (illegaal) vuurwerk en 
wat u als inwoner en ondernemer kunt doen, 
vindt u op www.waterland.nl/vuurwerk.

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. 

Aangevraagd:
Marken
•  Buurt IV 21, omgevingsvergunning, voor het in- en 

extern verbouwen van de woning, het wijzigen 

van de gevels van de garage, funderingsherstel 
en het realiseren van een berging en carport

Monnickendam
•  Kloosterdijk 6B WS, omgevingsvergunning, voor 

het vervangen van de woonark

Verleend:
Ilpendam
•  Dorpsplein, standplaatsvergunning, vijf jaar 

(2020-2024), Garibaldi’s pizza, bereiding en ver-
koop van pizza’s en andere ovenproducten, ver-
koopwagen op donderdag van 14.00 tot 20.00 uur

Monnickendam
•  N247 ter hoogte van het Monnickendammergat, 

omgevingsvergunning, voor het kappen van bo-
men

•  parkeerplaats aan de Pierebaan, Standplaatsver-
gunning, bevolkingsonderzoek borstkanker van 
maart tot en met mei 2020

Watergang
•  Dorpsstraat 51, omgevingsvergunning, voor het 

herstellen van de fundering

Geweigerde omgevingsvergunning:
Monnickendam
•  Gooische Kaai 14, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen zonnepanelen

Verlenging beslistermijn:
Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 24, omgevingsvergun-

ning, voor het plaatsen van een viertal dakkapel-
len, een schoorsteen en een erfafscheiding

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Ontheffing overig geluidshinder 

verleend voor VolkerInfra PNH Zaanstreek Wa-
terland voor onderhoudswerkzaamheden op de 
N246, N235 en N518 van januari 2020 tot en met 
december 2020

•  Kennisgeving, gesloten verkoopovereenkomst 
voor voormalige brandweergarage met bovenwo-
ning, ondergrond en verdere aanhorigheden Hel-
lingweg 2-6 in Broek in Waterland

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Hoogedijk 1B, 1145 PM Katwoude (geen bezoekadres)

Milieustraat Purmerend: 
Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend
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 milieustraat Purmerend: 
Maandag 09.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Dinsdag t/m vrijdag 07.30 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Zaterdag 08.30 - 14.30 uur
(Legitimatie verplicht)

Week 50
12 december 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Woensdag 25 december en donderdag 26 december 
in verband met kerst
Woensdag 1 januari in verband met nieuwjaarsdag

Op donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis 
om 10 uur geopend voor het publiek in verband met 
een nieuwjaarsbijeenkomst.

HET GEMEENTEHUIS IS GESLOTEN OP DE VOLGENDE 
(FEEST)DAGEN

AFVALPAS
#12345
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Voor informatie kunt u contact  
opnemen met gemeente Waterland: 
T. (0299) 658 585 
E. gemeente@waterland.nl  
I. www.waterland.nl

Deze afvalpas hoort bij de woning.  
Bij verhuizing deze pas achterlaten!
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