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Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei:

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van harte uit om de nationale herdenking op vrijdag 4 mei
2018 bij te wonen. Om 15.00 uur vindt de plechtigheid plaatst in het Landsmeerderveld en om 20.00 uur in de Calkoenstraat. U wordt in de gelegenheid gesteld om bloemen te leggen bij beide monumenten.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand

Programma herdenkingsbijeenkomst 2018
AVOND

Programma herdenkingsbijeenkomst
vrijdag 4 mei 2018

18.00 uur

Nederlandse vlaggen in de gemeente halfstok*

18.45 uur

Herdenkingsbijeenkomst in “Het Kruispunt” 		
Calkoenstraat 12a
Op 4 mei 2018 vindt traditiegetrouw een 		
dodenherdenkingsdienst plaats in het 		
Kruispunt, Calkoenstraat 12a. De bijeenkomst 		
is voorbereid door het Oecumenisch Beraad 		
Landsmeer.
Na een kort welkomstwoord, gedichten en 		
overwegingen worden kaarsen aangestoken 		
voor alle mensen die een diep verlangen 		
koesteren naar en zich inzetten voor vrijheid.
De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd 		
door korte optredens van Gemengde zangver-		
eniging Zang en Vriendschap uit Landsmeer.

14.00 uur

ontvangst van de Engelse gasten en leden van
de Aircraft Recovery Group door burgemeester
Van der Stoel.
Vertrek per boot naar het monument in het 		
Landsmeerderveld

±14.45 uur Aankomst en Herdenkingsbijeenkomst bij het 		
Wellingtonmonument.
•• “De Eendracht” speelt een aantal koralen
•• Toespraak door de burgemeester namens de
gemeente, vertegenwoordiger van de Aircraft
Recovery Group en de wing commander van
de RAF 99th squadron
•• “Last Post”
•• 2 minuten stilte
•• Nederlandse en Engelse volkslied
±15.45 /
16.00 uur

Vertrek per boot terug

Openingstijden
Gemeentehuis
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

Louin Eli
zoon van Jorn Spiertz en Barbara Suzanne de Lange

Overleden
21 april 2018

Hendrik Adriaan Laurens Hovenkamp gehuwd met
Johanna Elisabeth Maria Ida van Laarhoven

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

19 april 2018

Snoekstraat 13

Dakkapel plaatsen

19 april 2018

Ooievaarslaan 7

Uitrit aanleggen
Plaatsen dakkapel
Bijbehorend bouwwerk
bouwen

18:45 uur

Ontvangst veteranen op het Gemeentehuis

24 april 2018

Zuiderzeelaan 95 en 97

Plaatsen van een steiger

19:15 uur

Einde herdenkingsbijeenkomst in 			
“Het Kruispunt”.

19:15 tot
19:25 uur

Lopen naar Raadhuisplein en verzamelen.
Aansluiten bij de stille tocht vanaf het Raad-		
huisplein

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).

19.35 uur

Start Stille Tocht vanaf het gemeentehuis naar 		
plein Calkoenstraat.
Aankomst bij monument waar Amicitia enige 		
koralen ten gehore zal brengen.

19.59-20.00 “Last Post”, gevolgd door 2 minuten stilte.
20.02 uur

Het Volkslied

20.04 uur

Korte toespraak door de Burgemeester en 		
Bart Knibbe

20.15 uur

Kranslegging door het college van Burge-		
meester en Wethouders, gemeenteraad en 		
Engelse gasten, waarna de opening van het 		
defilé wordt ingezet. Tijdens het defilé wordt 		
iedereen in de gelegenheid gesteld om 		
bloemen te leggen bij het monument.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

20 april 2018

Van Beekstraat 156

Kozijnwijziging in voorgevel

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.

Gewijzigde afval inzameldatum in verband met
Hemelvaart

* Hangt u ook uw vlag halfstok?

Aankondigingen controle
openbare verlichting
Maandelijks wordt er een controle- en reparatieronde
gehouden voor de openbare verlichting in Landsmeer,
Den Ilp en Purmerland. Is de oorzaak een stroomstoring, dan wordt dit door Liander verholpen op een
ander tijdstip.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

21 april 2018

Noorderbreek 82

Balie Publiekscontacten
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

dochter van Jérôme Martinus Johannes Eric Jurrius en
Emmely Hillegonda Marian Siebrecht

Purmerland 56

De eerstvolgende controle vindt plaats op vrijdag 11 mei.
Storingen kunt u t/m di. 9 mei per mail doorgeven via
gemeente@landsmeer.nl of telefonisch via 020-4877111.
Vermeld altijd het nummer van de mast of de straat met
dichtstbijzijnde huisnummer.

•• Kransleggingen

Josefien Hanna Hadewych

20 april 2018

Programma herdenkingsbijeenkomst 2018
MIDDAG
12.30 uur

18 april 2018

23 april 2018

19.45 uur

Iedereen is uitgenodigd bij deze kranslegging aanwezig te
zijn.

Geboorte

De herdenkingsdienst duurt 30 minuten. 		
Iedereen is van harte welkom om de dienst bij 		
te wonen.

Veteranen lopen mee in Stille Tocht
Op vrijdag 4 mei 2018 om 15.00 uur legt een groep Engelse
oorlogsvliegers een krans bij het Vickers Wellington monument in het Landsmeerderveld. Hierbij zijn veteranen en
ook actieve leden van het squadron aanwezig. Muziekvereniging De Eendracht zal een en ander muzikaal begeleiden.

Uitgave 18 · mei 2018

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

In plaats van donderdag 10 mei (Hemelvaart) wordt het restafval aan
de Westzijde Landsmeer (Luijendijk, Den Ilp en Purmerland)
ingezameld op maandag 7 mei.
De volledige afvalkalender vindt u op landsmeer.nl

Het college van Landsmeer besluit:
Met ingang van 25 april 2018 mevrouw G. Visser, aan te wijzen als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Onderwijs en als zodanig te belasten
met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in:
a. De Artikelen en Wetten van Domein III.

Agenda Commissie Bezwaarschriften Landsmeer
Zittingsdatum: dinsdag 8 mei 2018 om 19.30 uur
Behandeling van diverse bezwaarschriften tegen de op 3 april 2018 verleende omgevingsvergunning voor een multifunctionele sportvoorziening
in het Wijkpark.
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