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Rij bewust in Landsmeer. Pas uw snelheid aan!

Bekendmakingen

We doen het allemaal wel eens, net iets harder rijden dan toegestaan.
Soms bewust om even wat verloren tijd inhalen. En soms onbewust,
onze gedachten dwalen af en we letten even niet goed op.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Hou rekening met spelende kinderen

Burgerlijke stand

Nu het weer lente wordt en kinderen vaker buiten spelen, is het extra belangrijk om rustig te rijden. Zeker in de bebouwde kom, waar we regelmatig te maken hebt met de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, die niet
beschermd zijn door airbags of gordels.

Geboorte
22 maart 2018

Uw snelheid bepaalt uw remweg

Vertrokken naar onbekende bestemming

Ook kleine overschrijdingen van de snelheidslimiet hebben gevolgen voor
de verkeersveiligheid. Veel mensen weten niet dat zelfs een aanrijding met
30 kilometer per uur voor één op de tien voetgangers al dodelijk is. Houd u
daarom aan de limiet wanneer u op een 30 of 50 kilometerweg rijdt. En aan
15 km per uur op de woonerven. Simpelweg rustig rijden doet wonderen
voor uw remweg.

Uit onderzoek door team Publiekscontacten is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente staan ingeschreven.

April is verkeersmaand
De hele maand april besteedt de gemeente Landsmeer extra aandacht
aan snelheid in het verkeer. U ziet door het hele dorp borden staan om
weggebruikers bewust te maken van de maximumsnelheid. Kijk voor meer
informatie op www.landsmeer.nl

Remwegdemo Zuiderzeelaan 11 april 13.45-14.15 uur
Altijd al eens willen zien wat de snelheid van de auto betekent voor de remweg? Op woensdag 11 april houdt de gemeente Landsmeer -in samenwerking met VVN - een remwegdemonstratie op de Zuiderzeelaan.
U bent woensdag 11 april welkom ter hoogte
van Zuiderzeelaan nr. 70 van 13.45-14.15 uur.
Schoolkinderen, hun ouders en alle mensen die
nog meer geïnteresseerd zijn, kunnen dan zelf
zien hoe lang een remweg is bij een bepaalde
snelheid. En uiteraard ervaren welke gevaren dat
met zich meebrengt.

leerd. De raad bestaat uit 15 raadsleden verdeeld over 7 fracties: VVD 3, D66 3, Lokaal Landsmeer 3, Groen Links 2, Positief
Landsmeer 2, CDA 1 en PvdA 1.
Voor de raadsperiode 2018-2022 zijn de volgende raadsleden
gekozen: Niels Bonenkamp, Anneriek Verhoef, Lex Raymakers,
Mandy Oud, Bert de Ridder, Nicole Groen, Axel Damme, Ellie
Buijs, Maja van Campen, Jacobien van Boeijen, Mathijs van
Beusekom, André la Fontaine, Monique Hop, Eric Knibbe, en
Mark Jan Prins.

Wat gaat er nu gebeuren?
Het is gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief neemt
om een coalitie te vormen en hier een coalitieprogramma
voor schrijft. In Landsmeer wordt eerst door de raad een
Raadsprogramma ontwikkeld. Doel van dit Raadsprogramma
is om afspraken over de bestuursstijl van de raad en thema’s
voor de komende raadsperiode vast te leggen.
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Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen
dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten:
de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker
gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan: Burgemeester en wethouders van
Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

Perceel

Onderwerp

21 maart 2018 Purmerland 93

Nieuwbouw woning

21 maart 2018 Harpoenier 33

Plaatsen dakkapel

22 maart 2018 Kerkebreek

Aanleggen/ plaatsen paviljoen

23 maart 2018 Ilperveld

PAS werkzaamheden

Verleende vergunningen

De raad vraagt of u wilt meedenken met het Raadsprogramma. Inwoners, jongeren, senioren, verenigingen, ondernemers, vrijwilligers….:u kunt allemaal meedenken met het
Raadsprogramma en bent daarvoor van harte welkom op
donderdag 5 april om 20:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Inloop vanaf 19:30 uur.

Wat gebeurt er daarna?
Vervolgens wordt op of rond 19 april 2018 een avond georganiseerd waar het raadsprogramma besproken wordt en eventueel vastgesteld. Informatie hierover vindt u op de website
van de gemeente, in het Kompas en op Facebookpagina en
Twitter van de gemeente.

Verzonden

Perceel

Onderwerp

27 maart 2018

Purmerland 89A

Verbouwen woning

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen 6
weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders 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.

Alle informatie over uw gemeente kunt u
terugvinden op de website:

www.landsmeer.nl
Vervolg op pagina 4 >>>

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

J. den Broeder

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).

Woensdag 21 maart heeft 65% van de inwoners die mogen stemmen in Landmeer gestemd. Dat is een prachtig resultaat. In 2014 ging 61% naar de stembus. Vergeleken met het landelijk gemiddelde (iets meer dan 56%) is de opkomst in
Landsmeer hoog!
De gemeenteraad is op donderdag 29 maart 2018 geïnstalDe raad vraagt of u mee wilt denken

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

Datum uitschrijving

23 maart 2018 Van Beekstraat 156 Veranderen kozijn in voorgevel

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Geboren

Ontvangen

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

Naam

Aangevraagde vergunningen

De remweg van een auto die 50 km per uur rijdt is
26 meter, van een auto die 40 km per uur rijdt 19
meter, en van een auto die 30 km per uur rijdt 13
meter.

Openingstijden
Gemeentehuis

Ezra, zoon van Ronald Desiré Pieter Schelfhout en 		
Yara Lynn van der Velden

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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Hooggeëerd publiek:
het circus komt eraan
Dames en heren, jongens en meisjes: het circus komt naar Landsmeer!
Van 6 tot en met 8 april strijkt circus Bossle neer op het parkeerterrein
aan de Sportlaan. Kijk voor meer informatie op www.circus-bossle.nl
Niet parkeren vanaf 2 april
Het is vanaf 2 april verboden om nog te parkeren op het parkeerterrein
aan de Sportlaan. Het opbouwen van het circus begint op 3 april.
Na de laatste voorstelling op 8 april wordt direct begonnen met het
afbreken van de tent.

Verwijderen langgestalde
aanhangers en scooter
Achter Stoutenburg 58 staan aanhangers. De gemeente gaat deze binnenkort verwijderen. Ze zijn door het team Handhaving voorzien van een gele
sticker met datum.
Twee weken na deze publicatie worden de aanhangers nog voor een periode
van zes weken gestald op de gemeentewerf. U kunt de aanhangers dan ophalen
bij de gemeentewerf tegen betaling van de gemaakte kosten.
Voor de Rabobank staat een scooter. De gemeente gaat deze binnenkort
verwijderen. Hij is door het team Handhaving voorzien van een gele sticker met
datum.
Twee weken na deze publicatie wordt de scooter nog voor een periode van
zes weken gestald op de gemeentewerf. U kunt de scooter dan ophalen bij de
gemeentewerf tegen betaling van de gemaakte kosten.
Foto’s van de betreffende aanhangers en scooter vindt u op
www.landsmeer.nl

