
�        KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND

We hebben een aantal leuke vacatures open 
staan! Onder andere voor de volgende 
functies:
- HR-adviseur
- Beleidsmedewerker ro
- Strategisch beleidsadviseur ro

Kijk voor alle actuele vacatures op:  
www.waterland.nl/vacatures 

G E M E E N T E N I E U W S

�         CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Gemeentehuis 
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam

Telefoon: (0299) 658 585

E-mail: gemeente@waterland.nl

Website: www.waterland.nl

�               �         �              /gemwaterland

Publieksbalie (op afspraak)
Maandag 09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 09.00 - 12.30 uur

Woensdag 08.00 - 16.00 uur

Donderdag 09.00 - 12.30 uur, 18.00 - 

20.00 uur

Vrijdag 09.00 - 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
Op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur

Milieustraat purmerend
Van IJsendijkstraat 186, 1442LC Purmerend 

Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen!

�            AGENDA

18-11  Raadsvergadering

29-11  Monumenten- en 

 Welstandscommissie

09-12  Voorbereidende vergadering

Raadsvergaderingen zijn openbaar. 

Vanwege de coronamaatregelen is het 

beperkt mogelijk om raadsvergaderingen 

fysiek bij te wonen (aanmelden via 

griffi  e@waterland.nl). Uiteraard is de 

raadsvergadering wel te volgen via 

www.waterland.nl en via Omroep PIM.

�    OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 

De volledige teksten, verzenddatum, 

bezwaar/beroepsmogelijkheden en 

bezwaar/beroepstermijnen vind je op

www.offi cielebekendmakingen.nl en

www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 

gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Monnickendam
• Julianalaan 19, omgevingsvergunning, voor het 

 plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 

van de woning

Katwoude
• Hoogedijk, omgevingsvergunning, voor het 

versterken van de Markermeerdijken

Uitdam
• Bijenven 2, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een dakkapel en het wijzigen van 

gevelindelingen

VERLEEND:
Uitdam
• Tussen N518 en Uitdam, omgevingsvergunning, 

voor het tijdelijk voorbelasten, een 

gedeeltelijke, tijdelijke demping van de 

 watergang en het tijdelijk omleggen van 

bestaande kabels en een aanwezige 

waterleiding aan de binnenzijde van de dijk
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Deze foto is genomen door @ellenbrouwer.

oisterwijk in de prachtige landschappen van 

Monnickendam.

Ook met uw foto in de krant komen? 

Stuur uw foto dan naar 

communicatie@waterland.nl of tag de 

gemeente Waterland op social media: 

@gemwaterland.

�      FOTO VAN DE WEEK

Bijzondere archeologische vondst 
bij bouw gemaal Monnickendam

Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van een nieuw gemaal net ten noorden van 
Monnickendam is een zeer bijzondere archeologische vondst gedaan.  Het gaat om de 
bodem en de wanden van een laatmiddeleeuwse sluis.  

De gevonden sluis in de bouwkuip is ongeveer 35–40 meter lang en 6,5 meter breed. De 

constructie van de sluis ziet eruit als een houten, rechthoekige koker. Over de gehele 

bodem ligt een eikenplanken vloer met daarop de zware eikenbalken constructie van de 

sluis. Burgemeester Marian van der Weele en wethouder Astrid van de Weijenberg gingen 

afgelopen maandag langs om deze bijzondere vondst te bekijken.

Zaterdag 11 december 2021 is het voor het publiek mogelijk om de middeleeuwse sluis te 

bekijken. De vondst is vanaf de openbare weg niet zichtbaar en ligt op het bouwterrein 

dat niet vrij toegankelijk is. Het archeologisch onderzoek duurt waarschijnlijk nog tot en 

met begin december. Kijk voor meer informatie op: www.waterland.nl/nieuws.

WETHOUDER TON VAN NIEUWKERK 
OVERHANDIGT SLEUTELS M’DAM AAN 
WOONCOMPAGNIE

Afgelopen woensdag vond de sleuteloverhan-

diging plaats van de 20 sociale huurwoningen 

van het wooncomplex M’dam aan de 

Pierebaan. Wethouder Ton van Nieuwkerk nam 

de honneurs waar voor wethouder 

Theo van Eijk en gaf de sleutels aan Stefan van 

Schaik van Wooncompagnie, de verhuurder 

van de sociale huurwoningen. Het wooncom-

plex is ontwikkeld door BMB ontwikkeling en 

omvat 62 appartementen, waarvan 20 sociale 

huurwoningen, 21 sociale koopwoningen en 

21 vrije sector koopwoningen. Wethouder 

Theo van Eijk: “Apetrots zijn wij als gemeente 

Waterland op de realisatie van deze nieuwe 

duurzame appartementen! De circulaire hout-

bouw, een EnergiePrestatieCoëffi  cient (EPC) 

van 0,0 en een volledig all-electric gebouw 

dragen bij aan de duurzaamheidsambitie 

van de gemeente Waterland. Mooi dat alle 

appartementen bewoond gaan worden door 

inwoners uit Waterland, waarbij ook een groot 

aantal starters en senioren een mooie nieuwe 

plek hebben gevonden om te wonen.”

BEGROTING 2022 AANGENOMEN DOOR 
DE GEMEENTERAAD
In de raadsvergadering van 11 november is 

de Begroting 2022 door de gemeenteraad 

ongewijzigd aangenomen. De gemeenteraad 

stelt ieder jaar de begroting vast, nadat het 

college van Burgemeester en Wethouders 

(B&W) de begroting hee�  voorbereid. In de 

begroting staan alle inkomsten en uitgaven van 

de gemeente uitgelegd, zo kunt u zien waar de 

komende jaren geld aan wordt uitgegeven en 

wat daarmee wordt gedaan. De begroting van 

de gemeente Waterland is voor de komende 

jaren sluitend. Voor het gehele document gaat 

u naar: www.waterland.nl/nieuws. 

STOOKT U WEL EENS EEN HOUTKACHEL 
OF OPEN HAARD? 
Tijdens de wintermaanden zitten we er graag 

warmpjes bij. Daar past voor veel mensen een 

lekker warm huis bij, bijvoorbeeld door het 

stoken van een houtkachel. Maar houtkachels 

en open haarden veroorzaken ook overlast in 

de buurt. Houtrook gee�  vaak geurhinder en 

veroorzaakt gezondheidsklachten. Hoe kunt 

u er nu voor zorgen dat u zelf zo min mogelijk 

overlast veroorzaakt en de uitstoot van schade-

lijke stoff en beperkt? Hierbij een aantal tips:

1. Stook hooguit vier uur per dag of laat de 

 open haard of kachel wat vaker uit. 

2. Stook alleen droog hout, maar geen 

 geïmpregneerd of geverfd hout.

3. Leg kleine houtjes bovenop en steek het vuur 

 van bovenaf aan. 

4. Laat de open haard of houtkachel uit bij 

 windstil of mistig weer. Bij dit soort weer 

 blij�  de rook namelijk lang hangen waardoor 

 de lucht rond je huis erg ongezond wordt.

Voor meer informatie over het goed stoken van 

uw haard en wanneer u het beste de haard of 

houtkachel kunt uit laten, gaat u naar: 

www.rivm.nl/stookalert.


