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Remwegdemonstratie groot succes
Afgelopen woensdag vond op de Zuiderzeelaan een remwegdemonstratie plaats. Al vroeg voor aanvang stonden tientallen kinderen langs de rand van de weg te popelen om te mogen assisteren.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Geboorte
5 april 2018

Jamie Li Kai zoon van Tom Datema en 			
Sascha Marianne Hai Lian Gouw

Overleden
30 maart 2018

Paulus Hartog gehuwd met Antje Veltman

Aangevraagde vergunningen

Foto: Ria de Boer
Remweg langer dan verwacht
Tijdens de demonstratie bleek weer hoezeer men zich kan
vergissen in de remweg van een auto. Bij een snelheid van
30 km maakte een van de jonge assistenten een perfecte
inschatting. De remweg was 3 meter. Maar bij 50 km bleek de
inschatting toch te optimistisch. De remweg bleek drie keer
zo lang. Als de reactiesnelheid meegerekend wordt, is de remweg nog langer. Daarbij zijn ook de weersomstandigheden
van invloed. Het publiek reageerde verbaasd en geschokt.

De twee jonge helden die mochten meerijden, de enthousiaste assistenten en het publiek zorgden ervoor dat de demonstratie een groot succes was.

April verkeersmaand
De remwegdemonstratie was op initiatief van de gemeente Landsmeer georganiseerd in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland, aansluitend op de themamaand ‘snelheid
in het verkeer’.

Vergroot de veiligheid en doe mee met
Burgernet!
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in
de woon- en werkomgeving te vergroten.
Burgernet maakt gebruik van het telefonisch
netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. Het netwerk wordt ingezet bij dringende
zaken zoals inbraken, overvallen, vermissingen
of doorrijden na een ongeval. Deelnemers
ontvangen een sms of spraakbericht met het
verzoek om uit te kijken naar een verdachte
persoon of een voertuig. Informatie kunnen zij
dan doorgeven via het gratis Burgernetnummer.
U kunt zich aanmelden via burgernet.nl.

Aangepaste openingstijden
gemeente Landsmeer
In de komende periode zijn het gemeentehuis, Middelpunt en de gemeentewerf
gesloten op de volgende dagen:
•• Koningsdag op vrijdag 27 april
•• Zaterdag 5 mei

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

•• Hemelvaartsdag op donderdag 10 mei
•• Vrijdag 11 mei
•• Tweede Pinksterdag op maandag 21 mei

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Overkapping achtertuin

5 april 2018

Sportpark

Tijdelijke jeugdontmoetingsplek (jop)
plaatsen

5 april 2018

Zuiderzeelaan 110 Nieuwbouw woning

5 april 2018

Noordeinde 110

8 april 2018

Van Beekstraat 46 Vervangende nieuwbouw woning

10 april 2018 Harpoenier 64

Verplaatsen op/ uitrit
Dakkapel achterzijde

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

Kennisgeving
Kennisgeving gewijzigd bestemmingsplan ‘Noordeinde 13 te Landsmeer’
De gemeenteraad van Landsmeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan Noordeinde 13 te Landsmeer op 15 maart 2018 gewijzigd is vastgesteld.
Met ingang van 1 november 2017 heeft gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan
‘Noordeinde 13 te Landsmeer’ voor een ieder ter inzage gelegen.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

hang met het bestaande netwerk functioneert.
Reizigers zullen het eerste half jaar rekening
moeten houden met kinderziektes.

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

Onderwerp

Langhuislaan 39

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van woensdag 18 april 2018 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.

Op 22 juli 2018 gaat de Noord/Zuidlijn rijden. De dienstregeling van GVB, Connexxion en EBS
wordt hierop aangepast. Naar verwachting is de nieuwe dienstregeling eind mei bekend.

Openingstijden
Gemeentehuis

Perceel

4 april 2018

Het plan betreft een particulier initiatief voor het bouwen van een woning en een bed & breakfast, in
combinatie met fluisterboot- en kanoverhuur. Hiervoor wordt voormalig agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt.

Noord/Zuidlijn gaat per 22 juli rijden

Wel is duidelijk dat de metro overdag iedere zes
minuten zal rijden. In de latere avonduren is dat
iedere zeven tot acht minuten. In de praktijk
moet blijken hoe de nieuwe metrolijn in samen-

Ontvangen

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

Tevens is het bestemmingsplan in digitale vorm beschikbaar vanaf de gemeentelijke internetsite:
www.landsmeer.nl. In de Nota van zienswijzen die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan zijn de gewijzigde onderdelen opgesomd.
Vanaf 18 april 2018 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan:
•• Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.
•• Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een
zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan.
•• Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling
van het bestemmingsplan heeft aangebracht.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op
www.raadvanstate.nl .
Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de
hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep
schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Binnen deze
beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, treedt het betreffende onderdeel van
het bestemmingsplan niet in werking, voordat er op het beroep is
beslist.

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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