
UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Maandag 6 januari 2020 organiseert Gemeen-
te Waterland voor alle bewoners de traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst. U wordt allen van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt de Wa-
terlandse Talentprijs uitgereikt aan een talent 
of talenten die een sterke verbondenheid met 
Waterland hebben en een duwtje in de rug goed 
kunnen gebruiken. Vorig jaar is de eerste Water-
landse Talentprijs uitgereikt aan Jochem Schoorl, 
een 21-jarig zeiltalent die heeft deelgenomen 
aan het WK zeezeilen en meervoudig Nederlands 
kampioen is geweest. Bent u nieuwsgierig wie de 
tweede Waterlandse Talentprijs in ontvangst gaat 
nemen? Kom dan naar de Nieuwjaarsbijeenkomst 
op 6 januari.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt 
gehouden in het Gemeentehuis Waterland, Piere-
baan 3 te Monnickendam.

AFVAL- EN AFVALSCHEIDINGSWIJZER
De nieuwe afvalkalenders 2020 staan op de web-
site en in de afvalwijzerapp. Let op voor het opha-
len van grofvuil is op de website een aparte kalen-
der gemaakt. 
Wilt u precies weten wanneer welk afval bij u 
wordt opgehaald? Gebruikt u dan de afvalwij-
zerapp www.mijnafvalwijzer.nl. De app werkt sim-
pel en snel. Door uw postcode en huisnummer 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 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 Afvalscheidings-
wijzer app te downloaden voor op uw smart- 
phone.

OVERLIJDEN DUO-RAADSLID 
BERT BAKKER 
Met verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van duo-raadslid Bert 
Bakker. Bert was sinds 2014 duo-raadslid 
voor GroenLinks in de gemeenteraad van Wa-
terland. Bert is afgelopen week overleden na 
een kort ziekbed. Bert was een rustig, ratio-
neel en gepassioneerd raadslid. Wij wensen 
zijn vrouw en kinderen en iedereen om hen 
heen veel kracht en sterkte toe bij het verwer-
ken van dit grote verlies.

WERKZAAMHEDEN 
Start voorbereidende werkzaamheden gemaal 
Monnickendam
In de zomer van 2020 wordt er gestart met de 
bouw van gemaal Monnickendam. Het nieuwe ge-
maal zorgt er mede voor dat het watersysteem de 
komende decennia wateroverlast in de polders ten 
noorden van Amsterdam tegengaat. Tevens kan 
het gemaal bij droogte extra water in het gebied 
inlaten. Gemaal Monnickendam wordt gevestigd 
in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag 
Monnickendam-Noord en loopt onder de N247 
door. Namens Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) zal aannemerscombinatie 
‘Gemaal Monnickendam’ (bestaande uit de twee 
bedrijven: Friso Civiel en Van Hattum en Blanke-
voort) de voorbereidende werkzaamheden en de 
bouw van het gemaal uitvoeren. Deze eerste fase 
met voorbereidende werkzaamheden start vanaf 6 
januari a.s. en duurt tot eind  februari. 
Aan de westzijde (kant Purmer Ee) betreft het de 
aanleg van een tijdelijke damwand ter plaatse van 
het nieuwe gemaal. Tussen de damwand en de 
weg wordt zand aangebracht om de bodem voor 
te belasten. Beide werkzaamheden gebeuren van-
af het water. Het fietspad blijft open. Aan de oost-
zijde (de Gouwzeekant) wordt hetzelfde werk van-

af het fietspad gedaan, dat daarom verlegd moet 
worden en in januari afgesloten is. Wandelaars en 
fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de 
overzijde. De bushaltes aan beide zijden van de 
N247 blijven - via de bestaande oversteekplaats 
(Hoogedijk-Lagedijk) - bereikbaar. Het wegver-
keer ondervindt in deze voorbereidingsfase geen 
hinder van de werkzaamheden.

Herbestrating Bernhardlaan en Nieuwpoortslaan 
Monnickendam 
In de week van 6 januari 2020 beginnen wij met 
werkzaamheden aan de hemelwaterafvoer op di-
verse locaties in de Nieuwpoortslaan en Bernhard-
laan. Aansluitend worden de trottoirs herbestraat 
en de parkeerstrook in de Bernhardlaan  (ter 
hoogte van de huisnummers 1 tot en met 21) aan-
gepast. De werkzaamheden beginnen bij Zarken 
en gaan via de Bernhardlaan naar de Nieuwpoort-
slaan. Naar verwachting nemen de werkzaamhe-
den tien weken in beslag. 
Aannemingsbedrijf Wagelaar voert de werkzaam- 

heden uit. De afdeling Openbare Werken van 
de gemeente Waterland houdt toezicht op het 
werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: 
(0299) 658 573 of per e-mail: evert.bootsman@ 
waterland.nl.

Bestratingswerkzaamheden in de Westerstraat 
in Marken
In de week van maandag 6 januari 2020 start de 
firma Wagelaar BV met  herbestratingswerkzaam-
heden van een gedeelte van de Westerstraat in 
Marken. Het betreft het gedeelte tussen Wester-
straat 2A en nr. 8.  De werkzaamheden duren on-
geveer 3 weken. Tijdens de werkzaamheden is de 
straat afgesloten voor het verkeer.
 
Vragen en contactgegevens: neemt u voor even-
tuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op 
met de toezichthouder, de heer J. Tol. Hij is bereik-
baar via telefoonnummer (0299) 658 655 of via de 
e-mail op johan.tol@waterland.nl.

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. 

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Gemeente Waterland wijst par-

keerplaats aan voor autobussen Nieuwland te 
Broek in Waterland

•  Bekendmaking, Bestratingswerkzaamheden in de 
Westerstraat in Marken

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Week 1
2 januari 2020

ALGEMENE BERICHTEN

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 
mogen in de grijze restafval minicontainer). 
Mocht dit voor u geen optie zijn, dan kunt u 
uw boom ook op een andere manier aanbie-
den. De gemeente en vrijwilligers verzamelen 
kerstbomen om ze af te voeren en/of te ver-
snipperen, 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

Gelukkig en gezond
2020

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)


