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==AGENDA==

Fanfare Zuiderwoude jubileumconcert
Jeugdhuis,, Vrij daiisen
Welfare Verkoop Greene Kruisgebouw
Sinterklaasintocht

Jeugdhuis Vborhaak disco
IJsclub naar Jaap'Edenbaan
Gemengd Koor Jaarcbncert N.H.Kerk
Plattelandsvr, Pannekeet: Vifestfries
Stop het klaverblad:inf.avond Voorh.
Raadsvergadering
NUT J.Rienderhoff,onderwaterfotogr.
Broeker Haven Herdenkingsdienst •
Havenrakkers toneeluitv. leerlingen
Havenrakkers toneel belangstellenden
Broeker.Haven lO-jarig Jubileum
Jeugdhuis Thyde's Disco-Show
Spreekuur B en W
Jeugdhuis Kinderdisco
Jeugdhuis Voorhaak disco
OUD PAPISR

PvdA Jaarvergadering
Spreekuur comm. huisvesting
15dec K.D.S. Tentoonstelling
Jeugdhuis Voorhaak disco+Gerard Joling
NUT Brandpreventie
NCVB Kerstavond

Plattelandsvrouwen Kerstavond

Jeugdhuis Vrij dansen Kerstbal
Klaverjasver. Kerstdrive
'^eugdhuis Voorhaak disco show
Volkskerstzangdienst Zuiderv/oude
Volkskerstzangdienst Uitdam
Jeugdhuis vanaf O.13 Nieuwjaarshapp.

==SPREEKUUR=:=:

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en V/ethouders is op 2 december a.s. om 19»00
uur, De Erven 2. Zitting heeft deze keer
mevr. B. Blufpand.

==BIBLIOTHEEK==

Donderdag 3 december is de bibliotheek de
gehele dag gesloten i.v.m. Sinterklaas.

==VAKANTIEBONNEN==

Maandag 25 nov. van 19-00-21.00 uur is er
gelegenheid tot verzilvering van 6 verlof-
dagen via het R.B.S. P. Kooyman,Vennen 6.

:»S INTERKLAASIKT0"C¥T=-.
Op 23 nov. a.s. zal Sinterklaas pok Droek in
Waterland weer bezoeken. V/e hopen hem om +
10.30 uur op de Eilandweg.te kunnen begroe-
teni Daarna vertrekt Sint te paard, vooraf-
gegaan door het Fanfarecorps Zuiderwoude
naar het gemeentehuis.Route: Roelestraat -
Bakkerstraat - Eilandweg - Sll - Parallelweg
Dorpsstraat - Hayenrak - Kerkplein.
De burgemeester heet Sint om + 11.00 uur
welkom op het hordes v.an het . ge.meentehuiso
Van + 11.30 - 12.15 uur kunnen de kinderen
Sint in het Broeker Huis begroeten.

Arkbewoners denkt u erom uw evt. kabel in

te halen i.v.m. de doorvaart van Sinterklaas

= =:IJSGLUB==r

Zondagmorgen Zk nov. vertrekt er om 9-00 uur
een bus naar de Jaap Edenbaan. Zij die mee
willen moeten zich uiterlijk vrijdag 22 nov.
opgegeven hebben by F. Verhoef,tel.3136 of
J. Blakborn, tel. 3175-

==FANFAREG0RPS ZUpERWOUDE==
Ter gelegenheid van het 65-jarigbestaan zal
een gevarieerd Jubileura Goncert gegeven wor-
den op vrijdag 22 iiovember om 20.00 uur in
de N.H.Kerk te Broek in Waterland. De entree

is vrij, U komt toch 00k!!!

==N U T==

Woensdag 27 november om 20.15 nur in het
Broeker Huis vertoond de Monnickendamse fo-

tograaf Jolle Rienderhoff dia's van het on-
derwaterleven in de Gouwzee, de Oosterschel-
de en de Orevelingen. Niet-leden f 2.50.

==:GYMVER.SPARTA=:

Onze penningmeesteresse gaat ons verlaten.
Wie wil haar taak overnemen? Voor inlichting-
en kunt u bellen naar mevr.Schreuder, 3287.

==MEISJESGLUB==:

Wie helpt ons. Doordat een leidster ons niet
meer kan helpen, zoeken wy een ander die de
plaats wil innemen. Het is maandagmiddag
van 150^5 - 17.15 nur in de Leerkaraer.

=:=BRIEVENBUS==:

Met ingang van 1 december wordt de brieven-
bus t/o van Meel verplaatst naar de Bakker- 1
straat.. ==su,/





==GEMEENTENlEUWS==

Mededelingen gemeentebestuur Volgerraeer

We kunnen ons voorstellen als er wat mis-

verstand is ontstaan over de mening van het
gemeentebestuur over de Volgermeero Enige
tijd geleden is vastgesteld, dat er geen
bovenafdichting moest komen, omdat:
- het gevaar bestond, dat het folie lekka-
ges zou vertonen, die door de opgebrachte
grond en beplanting niet geconstateerd zou-
den kunhen worden en derhalve ook niet ge-
repareerd:
- zelfs bij het niet opbrengen van een bo
venafdichting bij de Volgermeer voor het
uitkomende water geen grote zuiveringsin-
stallatie zou behoeven te worden gebouwd,
omdat het water nu ook al niet van een bij-
zonder slechte kwaliteit is.

Inmiddels zijn er drie plannen n.l. van de
Grontmij, het burgercomit^ (VVareco) en Pro-
vinciale Waterstaat,

De Grontraij heeft nu de zgn* vijvervariant
aangedragen. Dat houdt in, dat er op de fo
lie geen grond wordt aangebracht, maar vij-
vers worden ingericht» Als er nu onverhoopt
l^W^age zou ontstaan zal zo'n vijver van
be^^erkte omvang door de waterpeilverlaging
leeglopen en gerepareerd worden. Door Uit-
waterende Sluizen is vastgesteld, dat zon-
der bovenafdichting zeker niet ongezuiverd
geloosd kan worden.
Daarnaast zien B en W het niet als een

groot probleem om bij de definitieve sane-
ring van de Volgermeer ook de folie te ver-
wijderen, Als over zo'n oppervlakte en zo
diep in de grond cheraisch afval moet wor
den verwijderd, behoeft het technisch geen
probleem te zijn ook gelijktijdig de laag
folie te verwerken,

Burgemeester en Wethouders hebben in over-
leg met de andere overheden meegedeeld,
dat de Grontmij op dit moment een lichte
voorkeur heeft.Daar ook aan deze oplossing
nog wat moet worden uitgewerkt is ook ge-
p?^t het VVarecovoorstel verder uit te wer
ken, zodat over enkele raaanden tv;ee volle-
dig uitgewerkte voorstellen op tafel liggen
waardoor een meer afgewogen keuze kan wor
den gedaan.
De aanwezigheid van drie plannen werkt
sterk vertragend, omdat steeds meer aan het
eigen plan wordt vastgehouden.
De raad heeft in zijn vergadering van 29
oktober zich niet achter het standpunt van
B en W gesteld en zich volledig achter het
Warecoplan gesteld, Voor de toelichting
daarop kunnen we verv/ijzen naar de voor-
lichting van het Burgercomit^,
Tijdens de voorlichtingsavond van 12 nov.
heeft gedeputeerde de Boer meegedeeld, dat
over 3 a ^ maanden de keuze op basis van .
verder uitgewerkte plannen definitief ge-
maakt moet v/orden. De provincie zal dan
v;ederorti een voorlichtingsavond beleggen.

==BURGERLIJKE STAND==

Yolanda d.v,

geboren

Tj. Doornenbal en
G. Sraeenk

inzage

Door de firraa Altrans is bij het Amsterdamse
gemeentebestuur een verzoek ingediend om een
hinderwetvergunning. Het betreft de vestig-
ing van een coraposteringsbedrijf in de Broe-
kermeerpolder, waarover in"*de'"gemeenteraad
vragen zijn gesteld. Het Amsterdamse gemeen
tebestuur heeft ons verzocht de hinderwet-

vergunningsaanvraag eveneens ter inzage te
leggen. Omwonenden die eventueel de aanvraag
zouden willen inzien behoeven daarom niet de

(lange) tocht naar het stadhuis van Amster
dam te raaken doch kunnen de aanvraag op het
gemeentehuis van Broek in Waterland (Kerk-
plein 6) inzien, Vanaf heden ligt de aan
vraag ter inzage tijdens de kantooruren.

Snoeien

Van verschillende zijden wordt de klacht ge-
hoord dat veel inwoners onvoldoende de strui-

ken enbomen in hun tuin snoeien.

Wandelaars die over het trottoir lopen, wor
den gehinderd door te laag hangende takken
en soms is het tottoir z6 smal geworden door
de grote struiken, dat men op straat moet
gaan lopen. Aan alle inwoners doen wij dan
ook het verzoek eens aandacht te geven aan
hun struiken en bomen. Drastisch snoeien

zodat de trottoirs weer begaanbaar worden
is soms gewenst. Vooral huizen die op da
hoek van twee straten staan, zouden, in vey-
band met het uitzicht voor het verkeer^ de
noodzaak om te snoeien eens moeten bezien.

Raadsvergadering

Op 26 november a.s. om 20.00 uur zal een
raadsvergadering gehouden worden. U bent
welkom in het raadhuis, De Erven 2. Op de
agenda staat o.a.: Initiatief voorstel van
de PvdA inzake openbaarheid besluitenlijsten
van B en W; Initiatief voorstel van de
PvdA inzake vrije sectorwoningen te Uitdam;
Bestuurlijke Organisatie Informeel Agglome-
ratie Overleg; - Verlenging huurovereenkomst
met de Alg.Tennisver. Broek in Waterland; -
Aanwijzing vertegenwoordiger tijdens de zit-
ting van de Raad van State over schorsings-
verzoek eenrichtingsverkeer Zuideinde/Molen-
gouw.

Spreekuur commissie huisvesting

Voor zaken die betrekking hebben op huis
vesting kunt u telefonisch vooraf een af-
spraak maken voor het spreekuur van de comm.
Huisvesting (tel. I65I) Het eerstvolgende
spreekuur dat gehouden v/ordt is op 12 dec.
a.s. om + 19*00 uur in het gemeentehuis,
De Erven 2.

Verleende vergunningen

B en V/ hebben een bouwvergunning verleend
aan P.J. van Hilten voor het plaatsen van
een dakkapel op het adres Dr.C. Bakkerstraat
16. Omtrent maken van bezwaar tegen de ver
leende vergunning, neem contact op met Alg.
Zaken van het gemeentehuis,Kerkplein 6,
tel. 1631*


