Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

Uitgave 05· 30 januari 2018

Gemeente Landsmeer

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

Groenwerkzaamheden voorjaar 2018

Bekendmakingen

Bij de groenwerkzaamheden richt het team Beheer en Uitvoering zich op het planten van bomen en het snoeien van
bomen en struiken. De komende weken (februari en maart) staan er werkzaamheden gepland op verschillende locaties
in onze gemeente. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het kappen, herplanten of de renovatie van beplanting.
Voor meer informatie kunt u mailen met de gemeente via gemeente@landsmeer.nl of telefonisch 020-4877111.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden.
Wat gaan wij doen:
Oude dorp

•• Hoek Weegbreesingel/Lisstraat: renovatie beplanting vanwege plaatsing trafohuisje.

Getrouwd

Luijendijk

23 januari 2018

•• Roerdompstraat: kappen van 13 elzen (vanwege slechte
begaanbaarheid trottoir van seniorenroute en i.v.m. kabels
en leidingen). Tegenover nummer 2 t/m 18: heraanplant 3
bomen (veldesdoorns) in gazon. Nummer 11 t/m 25 en 34
t/m 48: heraanplant 7 bomen (iepen).

•• Schaepeboet nummer 26 t/m 36: renoveren beplanting.

•• Calkoenstraat naast nummer. 2: herinrichting bosplantsoen.
Heraanplant 3 lindebomen en onderbeplanting. Bij het
trafohuisje: beplanting verwijderen en dichtstraten.

•• Plankenpad naast nummer 16: renoveren beplanting.

IJdoornlaan
•• Tussen viaduct en BP station: uitbreiding aanplant Iepen
met 5 stuks.

Controle- en reparatieronde openbare
verlichting
Maandelijks wordt er een controle- en reparatieronde
gehouden voor de openbare verlichting in Landsmeer, Den
Ilp en Purmerland. Storingen worden verholpen, onderhoud gedaan en controles uitgevoerd. Is de oorzaak een
stroomstoring, dan wordt dit door Liander verholpen op
een ander tijdstip.

In en rondom het winkelcentrum in Landsmeer staan een
aantal lang gestalde fietsen. De gemeente gaat deze fietsen
binnenkort verwijderen. Deze fietsen zijn door het team
Handhaving voorzien van een gele sticker met datum. Twee
weken na deze publicatie worden de fietsen voor een periode
van zes weken gestald op de gemeentewerf.

Harm Reinder Kamst gehuwd met Aaltje van der Wal

21 januari 2018

Leonardus Johannes Rijpkema gehuwd met 		
Monica Marguerite Maria Wuisman

Ontvangen

Perceel

17 januari 2018

Den Ilp 173A Aanbouw aan achterkant van garage

Onderwerp

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De
aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact
op met het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m vrijdag van
9.00-12.00 uur).

Verleende Vergunningen
24 januari 2018

Noordeinde 75

Uitbreiden woning

De eerstvolgende controle vindt plaats op 8 en 9 februari.

Dorpsstraat 80

Storingen kunt u t/m woensdag 7 februari per mail doorgeven via gemeente@landsmeer.nl of telefonisch via 0204877111. Vermeld altijd het nummer van de mast of de straat
met dichtstbijzijnde huisnummer.

Plaatsen van
bedrijfsnaamborden

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen zijn de volgende vergunningen verleend;

Dank voor uw medewerking!

Art 30a DHW
Op 8 januari 2018 heeft de burgemeester besloten de leidinggevenden op
de Drank- en Horecavergunning van de Deen Plus B.V. (Dorpsstraat 70-72,
Landsmeer) te wijzigen conform de melding van vergunninghouder.

Art 3 DHW
Op 19 januari 2018 heeft de burgemeester besloten een Drank- en Horecavergunning te verlenen aan Landsenmeer voor het exploiteren van een
horecabedrijf aan Noordeinde 47 te Landsmeer.

In 2018 komt de Kindergemeenteraad opnieuw bij elkaar in
een nieuwe samenstelling. Van elke basisschool in Landsmeer
komen 2 kinderen in de raad. Op 31 januari worden zij officieel geïnstalleerd en krijgt de raad uitleg van de voorzitter van
de raad en de griffier hoe de raad werkt.

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester van Landsmeer. Wanneer bezwaar is
gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling
bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden. Informatie: afdeling RZ.

Wilt u tips voor het opvoeden van
pubers?
Het puberbrein leidt nog wel eens tot uitdagingen voor ouders. De behoefte is groot om zelfstandig te zijn, maar ze hebben nog wel eens moeite
om de zaken goed af te kunnen wegen. Hoe zorgt u ervoor dat u met uw
puberende kind in gesprek blijft en ruzie zoveel mogelijk voorkomt? In de
cursus ‘Hoe om te gaan met pubers’ krijgt u tips en er is ruimte om ervaringen met andere ouders te delen en te bespreken. De cursus start op 13
februari en bestaat uit zes bijeenkomsten op de dinsdagavond van 19.00
tot 21.00 uur. Deelname is gratis en de cursus wordt gegeven in Centrum
Jong aan het Vurehout in Zaandam. U kunt u voor de cursus aanmelden via
cursus@ggdzw.nl of telefonisch via 075 651 8340.

U bent van harte welkom uur op het gemeentehuis van Landsmeer. De inloop is vanaf 14.30 uur en de vergadering begint
om 15.00 uur. Heeft u vragen voor of over de Kindergemeenteraad, dan kunt u terecht bij griffier@landsmer.nl of telefoon
020-4778111 (vraagt u naar de medewerkers van de griffie).
Kunt u er op 31 januari niet bij zijn? Dan kunt u LIVE meeluisteren via www.landsmeer.nl, klik op de button gemeenteraad,
en luister LIVE mee.

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

20 januari 2018

26 januari 2018

Wilt u kennismaken met de nieuwe leden van de Kindergemeenteraad? Kom dan langs in het gemeentehuis van Landsmeer op woensdag 31 januari om 15.00 uur. Vorig jaar is de eerste Kindergemeenteraadsvergadering geweest en zij heeft
toen het besluit genomen om een multifunctionele sportkooi aan te leggen. De gemeente is nog bezig met de realisatie
daarvan.

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Marianne Francisca Tump gehuwd geweest met
Cornelis Jan Gorter

Onderwerp

De Kindergemeenteraad van Landsmeer

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

19 januari 2018

Perceel

Nieuws van de Gemeenteraad

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

Overleden

Verzonden

Op onze website staan foto’s van de betreffende fietsen. Als
uw fiets verwijderd is, kunt u deze ophalen, tegen betaling
van de gemaakte kosten, bij de gemeentewerf.

Openingstijden
Gemeentehuis

Pedro Salvatore Karl Wilhelm van Maren en 		
Fennegina van Sikkeleras

Aangevraagde Vergunningen

•• Tormentilstraat: heraanplant deel van het beplantingsvak
voor De Knik.

Verwijderen langdurig gestalde fietsen

Burgerlijke stand

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl
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