
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer 
per maand in de raadzaal van het gemeentehuis 
in Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn open-
baar, u bent dus altijd welkom om vergaderin-
gen bij te wonen. Aanvang is 19.30 uur. Voor de 
agendapunten 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 vergaderingen ook onze agenda op 
www.waterland.nl. 
23/1 19.30 uur  voorbereidende vergadering 
  22.00 uur  raadsvergadering.

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 afvalwij-
zerapp www.mijnafvalwijzer.nl. De app werkt 
simpel en snel. Door uw postcode en huisnum-
mer in te vullen en via instellingen uw voorkeur 
aan te geven, kunt u snel de inzameldata van 
uw adres opvragen. U kunt via de app ook tij-
dig 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 Afvalscheidings-
wijzer app te downloaden voor op uw smartpho-
ne.

Geen Afvalpas ontvangen?
Afgelopen week heeft gemeente Waterland de 
nieuwe afvalpas huis aan huis laten bezorgen. 
De afvalpas heeft u nodig voor het aanbieden 
van grof vuil bij de milieustraat aan de IJsendijk-
straat 186 in Purmerend. Bovendien vervangt 
deze afvalpas binnenkort de oude afvalpas voor 
het openen van de bestaande ondergrondse af-
valcontainers. 
Indien u geen afvalpas heeft ontvangen dan 
svp contact opnemen met de gemeente. Dit 
kan telefonisch 0299-658585 of een mail aan 
gemeente@waterland.nl. Voor meer informa-
tie over de afvalpas kijk op www.waterland.nl/ 
afval. 

AANTAL REIZIGERS BUURTBUS 
WATERLAND STIJGT NOG STEEDS
In 2019 zijn weer meer reizigers vervoerd in de 
buurtbus dan het jaar ervoor. In 2018 waren er 
7059 passagiers en in 2019 waren het  er 7100; 
het beste jaar tot nu toe. Dit is een gemiddelde 
van 22-23 passagiers per dag!

De buurtbus, lijn 419, rijdt van maandag tot 
zaterdag tussen de kernen Ilpendam-Over-
leek-Monnickendam-Uitdam-Zuiderwoude en 
Broek in Waterland. 
De Buurtbus Waterland wordt gereden door een 
groep van circa 32 vrijwilligers.
Voor meer informatie over de dienstregeling of 
om vrijwilliger te worden kijk op www.buurtbus-
waterland.nl/.

MELDPUNT GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG
Wie zich ernstig zorgen maakt over iemand, kan 

dit kosteloos melden bij het Advies en Bijzonde-
re Zorg (MABZ) van de GGD.
Telefoon 075-6518380
Op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur
Na de melding beoordelen de medewerkers de 
ernst van de situatie en wegen af of iemand 
verplichte zorg nodig heeft. Zo ja, dan doet de 
GGD een “verkennend” onderzoek. Dit leidt niet 
altijd tot verplichte zorg, maar bijvoorbeeld tot 
een lichtere vrijwillige vorm van ondersteuning.
De GGD Zaanstreek-Waterland voert de nieuwe 
wet verplichte geestelijke gezondheidszorg uit 
in o.a. de gemeente Waterland.

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:
Broek in Waterland
•  De Erven 5, omgevingsvergunning, voor het plaat-

sen van dakkapellen en dakramen

Katwoude
•  Hoogedijk 8, omgevingsvergunning, voor het rea-

liseren van een kaasmakerij en experience

Monnickendam
•  Nieuwpoortslaan 11, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een oprit

•  Niesenoortsburgwal 12, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een bijbehorend bouwerk 
t.b.v. B&B

•  Zuideinde 8, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen

Verleend:
Broek in Waterland
•  Havenrak, Standplaatsvergunningen, verkoop 

van koek en zopie, 2019-2022
•  Molengouw 40, Standplaatsvergunningen, ver-

koop van koek en zopie, 2019-2022

•  Zuideinde 20, Standplaatsvergunningen, verkoop 
van koek en zopie, 2019-2022

Verlenging beslistermijn:
Broek in Waterland
•  Molengouw 23, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een bed & breakfast

Monnickendam
•  Middendam 5, omgevingsvergunning, voor het 

ophangen heaters onder kap van De waegh

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
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BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente 
Waterland op 6 januari 2020 werd door onge-
veer 230 mensen bezocht. De relaties, inwo-
ners en ondernemers van Waterland maakten 
van de gelegenheid gebruik om elkaar en de 
college- en raadsleden een gelukkig nieuwjaar 
te wensen en elkaar te ontmoeten. De avond 
begon met een optreden van het Waterland 
Jeugdorkest van de Waterlandse Muziekschool 
onder leiding van dirigent Peter Vinken. Bur-
gemeester Luzette Kroon hield haar laatste 
Nieuwjaarstoespraak voor de gemeente Water-
land omdat zij binnenkort Dijkgraaf wordt van 
het Wetterskip Fryslan. De burgemeester had 
het onder andere over waardigheid en respect 
hebben voor elkaar en elkaars mening. Als laat-
ste zin van haar toespraak  citeerde ze oud-bur-
gemeester Eberhard van der Laan: “Wees lief 

voor elkaar”. De volledige toespraak is te vin-
den op www.waterland.nl.
Een spannend moment was de uitreiking van 
de Waterlandse Talentprijs, die dit jaar voor de 
tweede keer werd uitgereikt. De prijs is in het 
leven geroepen om een Waterlands talent te 
stimuleren in haar/zijn verdere ontwikkeling. 
Vorig jaar won het 22 jarige zeiltalent Jochem 
Schoorl de eerste Talentprijs. Jochem was 
aanwezig en vertelde dat zijn zeilcarrière nog 
steeds voorspoedig verloopt en dat hij het prij-
zengeld heeft gebruikt om noodzakelijke veilig-
heidscursussen  te bekostigen. 
Vervolgens werden één voor één de tien geno-
mineerde talenten in het zonnetje gezet en op 
het podium geroepen. Uit deze genomineer-
den werd Philine van de Vegte uit Katwoude 
uitgeroepen tot winnaar van de Waterlandse 

Talentprijs. De 49 jarige Philine heeft de prijs 
gekregen omdat zij een succesvol schilder is 
die al veel aan de weg timmert. Ze schildert 
wat ze om zich heen ziet op haar boerderij in 
Katwoude, mensen dieren en het landschap. 
Ze studeerde afgelopen jaar af aan de Wackers 
academie en heeft drie jaar op rij een prijs bij 
kunstkijken Volendam gewonnen. Ze heeft al 
veel geëxposeerd onder andere in de Funda-
tie in Zwolle. In 2019 werd zij geselecteerd om 
deel te nemen aan de zomerexpositie “Lang 
leve Rembrandt” in het Rijksmuseum. Ze heeft 
ook deelgenomen aan “Sterren op het doek”. 
Philine was blij verrast met de Waterlandse Ta-
lentprijs en bedankte alle Katwouders omdat 
ze altijd voor haar willen poseren en omdat ze 
alle Katwoudse stallen in mag om de dieren te 
schilderen.

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)
Uw grofvuil kunt u kwijt in de milieustraat, Van IJsendijkstraat 186, Purmerend

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)

DRUKBEZOCHTE NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE WATERLAND
Philine van de Vegte winnaar Waterlandse Talentprijs


