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

14/02  Bezwaarschriftencommissie
18/02  Monumenten en welstandscommissie
25/02  Fractievergaderingen
28/02  Voorbereidende raadsvergadering

ENQUÊTE VERDELING SOCIALE 
HUURWONINGEN

Vijftien gemeentes in de regio’s Amstelland-
Meerlanden Amsterdam en Zaanstreek-Water-
land denken na over een nieuwe verdeling van 
sociale huurwoningen. Daarom vragen zij hun 
inwoners om hun mening te geven. Hiervoor is 
een online vragenlijst uitgezet met vragen over 
wie voorrang zou mogen krijgen op een soci-
ale huurwoning en de toewijzing van deze wo-
ningen. De mening van inwoners is één van de 
bouwstenen bij het maken van nieuw beleid. De 
vragenlijst is te vinden via de link amsterdam.
nl/onderzoek/woon

Grote vraag naar sociale huurwoningen in de 
regio
Veel mensen doen een beroep op een sociale 
huurwoning. Hoewel er veel woningen worden 
bijgebouwd, blijft het lastig te voldoen aan de 
grote vraag in de regio. Nieuwe manieren van 
toewijzen worden onderzocht om meer wonin-
gen aan te bieden aan mensen met spoed. Tege-
lijkertijd moeten ook andere woningzoekenden 
aan de beurt kunnen komen. En ook is het no-
dig om doorstroming te bevorderen. Door meer 
doorstroming vinden uiteindelijk meer huishou-
dens een woning die bij hen past.

IN CONTACT MET DE GEMEENTE
Wilt u contact met de gemeente omdat u een 
vraag heeft of iets wilt melden? In veel gevallen 
kunt u dat thuis doen via uw smartphone, tablet 
of computer. Op onze Contactpagina op www.
waterland.nl vindt u tal van onderwerpen waar-
mee wij u – in veel gevallen digitaal - van dienst 
kunnen zijn.  Bijvoorbeeld als het gaat om het 
melden van schade aan de weg, een omgevallen 
boom of een kapotte straatlantaarn.

Iets melden
U doet dan een Melding Openbare ruimte. Deze 
meldingen worden door de gemeente Waterland 
volledig geautomatiseerd verwerkt. Uw melding 
wordt automatisch doorgegeven aan de betref-
fende afdeling/bedrijf.
Natuurlijk pakken we gevaarlijke situaties direct 
aan. Die kunnen immers niet wachten. Andere 
meldingen nemen we mee in reguliere onder-
houdsrondes. Zo wordt een melding over kapot-
te straatlantarens meegenomen bij de tweewe-
kelijkse inspectie. Het kan in dat geval dus even 
duren voordat u het resultaat merkt.

Aanmelden grofvuil
Op onze pagina Contact kunt u ook terecht voor 
het digitaal melden van grofvuil, het aan vragen 
van hulp of gewoon voor het stellen van een al-
gemene vraag.  Maar u kunt er ook terecht voor 
informatie over onze openingstijden en adres-
gegevens. 

START VOORJAARINSPECITE  DIJKEN 
EN DUINEN HOOGHEEMRAADSCHAP
 In januari zijn de gebiedsbeheerders van Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) alvast gestart met de jaarlijkse voor-
jaarsinspectie. Van alle primaire en regionale 
waterkeringen, inclusief de inliggende water-
kerende kunstwerken, brengen we  vóór 1 mei 
2019 de onderhoudstoestand in kaart. Het wa-
terschap doet de inspectie vanuit zijn zorg voor 
dijken en duinen, die een groot deel van de 
Noord-Hollandse bevolking beschermen tegen 
overstromingen.

Het beheergebied van HHNK omvat circa 270 
km primaire keringen (waarvan 90 km duinen), 
bijna 1.100 km regionale keringen en ruim 220 
waterkerende kunstwerken zoals sluizen en 
coupures. Via de inspectie inventariseert het 
waterschap welke schades of afwijkingen zijn 
ontstaan aan de waterkeringen. Daarbij is extra 
aandacht voor de droogteschades van afgelo-
pen zomer. Op basis hiervan nemen we de be-
nodigde maatregelen zoals onderhoud, moni-
toring of onderzoek om de waterkeringen weer 
in orde te maken. Zodat we hier veilig kunnen 
leven onder zeeniveau.
Meer weten over de voorjaarsinspectie? Kijk op 
www.hhnk.nl /nieuws

ENERGIEBESPAARTIP: KIES VOOR 
EEN SLIMME THERMOSTAAT
Een slimme thermostaat kan je helpen om je 
huis energiezuinig te verwarmen en stemt de 
verwarming automatisch af op jouw gedrag. Hij 
is voorzien van handigheidjes die de bediening 
makkelijker maken en helpen je om energie te 
besparen. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer zelf 
de klok te programmeren en kunt de verwar-
ming op afstand bedienen. Sommige slimme 
thermostaten kunnen net als energieverbruiks-
managers inzicht geven in je energieverbruik. 
Ze lezen de meterstanden van de slimme meter 
automatisch uit.

Door je huis slim te verwarmen kun je flink be-
sparen op je energierekening. Vind je het pret-
tig om daar zelf niet te veel over te hoeven na-
denken? Neem dan een slimme thermostaat, 

die maakt verwarmen zonder te verspillen een 
stuk makkelijker. In een gemiddelde woning 
met bewoners die hun huis nog niet bewust 
zuinig verwarmen, kan een slimme thermostaat 
22 procent besparen aan gas voor verwarming. 
Ga je zelf al zuinig met je verwarming om? Of is 
je woning goed geïsoleerd? Dan zal een slimme 
thermostaat weinig besparing opleveren. Ie-
mand die zuinig verwarmt kan met een gewone 
klokthermostaat evenveel en soms zelfs meer 
besparen dan een slimme thermostaat. Een 
slimme thermostaat biedt wel meer gebruiks-
gemak.

Ben je benieuwd welke slimme thermostaten er 
allemaal zijn? Op de website van Milieu Centraal 
is hiervan een overzicht te vinden. Wil je meer 
weten over het energiezuinig, comfortabel en 
duurzaam maken van jouw woning?
Kijk dan op de website van Duurzaam  Bouwlo-
ket.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige teksten 
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 bekend-
makingen eveneens raadplegen. Hebt u geen computer? 
In het gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage. 

Aangevraagd
Broek in Waterland
•	 	Kerkplein	 11,	omgevingsvergunning,	wijzigen	ge-

vel aanbouw en realiseren van een berging aan de 
aanbouw

•	 	Oosteinde	18,	omgevingsvergunning,	bouwen	van	
een uitbouw aan de achtergevel

•	 	naast	Drs.	J.	van	Disweg	2WS,	omgevingsvergun-
ning, bouwen van 15 woningen

Ilpendam
•	 	Fuutstraat	1,	omgevingsvergunning,	plaatsen	van	

een dakkapel

Katwoude
•	 	Hoogedijk	 24,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	

van twee dakkapellen in het voorgeveldakvlak

Marken
•	 	Buurterstraat	 10,	 omgevingsvergunning,	 uitbou-

wen aan de achterzijde van de woning en het her-
stellen van de fundering

Monnickendam
•	 	Overleek	 6,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	 van	

een overkapping

Purmer
•	 	Oosterweg	M	30,	omgevingsvergunning,	bouwen	

van een schuur

Uitdam
•	 	tussen	Rijperweg	4	 en	 Zeedijk	 3,	 omgevingsver-

gunning, verplaatsen van een dam

Watergang
•	 	Kanaaldijk	93	H	WS,	omgevingsvergunning,	reali-

seren van een bed and breakfast in een bijgebouw

Verleend:
Katwoude
•	 	Hoogedijk	tussen	1	en	1D,	omgevingsvergunning,	

oprichten van een gemeentewerf

Monnickendam
•	 	Niesenoortsburgwal	 42,	 omgevingsvergunning,	

plaatsen van een dakkapel in het linker- en rech-
ter- zijgeveldakvlak

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•	 	Kennisgeving,	 voornemen	 exploitatievergunning	

Strand Vier, 1 april tot en met 31 oktober 2019-
2029, Hemmeland Monnickendam

•	 	Bekendmaking,	 ter	 inzage	 legging,	 Besluit	 bo-
demkwaliteit, van 7 februari gedurende zes we-
ken

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Telefoon: (0299)	658	585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Galgeriet 10, 1141 GM Monnickendam

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 gemeentewerf: 
Maandag t/m donderdag 08.00 - 12.30 uur
Vrijdag 8.00 - 12.00 uur
Zaterdag (1e en 3e zaterdag van de maand) 09.00 - 12.00 uur

Week 6
7 februari 2019

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Op 23 januari waren de heer en mevrouw De 
Waart-Dorland 60 jaar getrouwd.  Beiden zijn ge-
boren en getogen Markers. Burgemeester Kroon 

ging bij het echtpaar op bezoek om hen te felici-
teren met hun huwelijksjubileum. 

ECHTPAAR DE WAART-DORLAND 60 JAAR GETROUWD


