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Gevaar van de dode hoek
Op initiatief van de gemeente Landsmeer geeft Veilig Verkeer Nederland een les aan groep 7 en 8 van de basisscholen in
Landsmeer. Centraal staan de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens en bussen.
deelnemen is verkeerseducatie van belang om kennis en vaardigheden te vergroten. Zeker voor groep 8 is dit van belang
omdat zij volgend schooljaar naar de middelbare school gaan
buiten Landsmeer.

Ieder jaar gebeuren er tientallen ongevallen in de dode
hoek. Vooral fietsers zijn daarbij het slachtoffer. Juist in de
fase waarin kinderen vaker zelfstandig aan het verkeer gaan

De lessen over de dode hoek zijn interactief en eigentijds. In
de week van 11 juni komen de kinderen in groepjes naar het
parkeerterrein aan de Sportlaan. Hier staat een vrachtwagen,
zodat de kinderen de praktijk kunnen ervaren. De overige
kinderen maken in de raadszaal van het gemeentehuis
opdrachten.

Veilig in het verkeer
De gemeente besteedt regelmatig aandacht aan verkeersveiligheid en neemt ook de nodige maatregelen. Ze roept alle
weggebruikers op om zelf ook attent op te zijn: hou je aan de
regels, verkeersveiligheid begint bij jezelf!

Burgerlijke stand
Geboorte
van Zanten, Tygo zoon van Ilonka van Zanten en
Michelle de Wit

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

31 mei 2018

Zuideinde 108A

Dakkapel plaatsen

1 juni 2018

Zuiderzeelaan 105

Steiger bouwen

4 juni 2018

Zuiderzeelaan 79

Speeltoestel bouwen

5 juni 2018

Zuiderzeelaan 87

Plaatsen steiger

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.

Verleende vergunningen Drank- en Horecawet & Wet op de
Kansspelen

Vanaf zaterdag 16 juni is er een nieuwe duikattractie in het Onderwaterpark Twiske. Op zaterdag 16 juni 2018 om 14.00
uur overhandigt de directeur van Connexxion persoonlijk een stadsbus, die met een grote kraan te water wordt gelaten
bij het strand de Leers in het Twiske.

Het plaatsen van de stadsbus is een voorlopig hoogtepunt
en uniek voor Noord-Holland. De directeur van Connexxion
draag het sportduiken een warm hart toe en heeft daarom
belangeloos een van zijn bussen beschikbaar gesteld. De bus
is geheel gestript en duik- en milieuveilig gemaakt.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Het Onderwaterpark Twiske krijgt er een nieuwe
duikattractie bij
Sinds 2015 zijn vrijwilligers bezig om de Stootersplas in het
Twiske tot een duikattractie te maken, die vele sportduikers
aantrekt. Nadat de Provincie Noord-Holland dit initiatief met
een prijs heeft beloond, zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt.

Bekendmakingen

31 mei 2018

Eigentijdse lessen scholen

Jaarlijks tientallen ongevallen
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Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

6 juni 2018

Sloot- en slobrace 15 juni 2018 van 17.00 tot 22.00 uur
op terrein “Hard gaat ie”
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.

WhatsApp Buurtpreventie
Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een WhatsAppgroep om hun buurt of wijk veiliger te
maken. Met de groepschatfunctie van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de
buurt.
Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller
Een WhatsApp-groep in uw buurt

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

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

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

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

verdachte situaties melden bij de politie.

Nieuwsgierig of uw wijk al is aangemeld?

De gemeente en de politie juichen het initiatief van zo’n
WhatsAppgroep van harte toe omdat buurtbewoners
extra ogen en oren zijn in de wijk.

Kijk dan op www.wabp.nl voor een overzicht van de aangemelde
wijken. Is er in uw wijk nog geen WhatsApp-groep aangemeld?
Neem dan het initiatief. Op de website staat alle informatie die u
nodig heeft voor het starten van een nieuwe groep.

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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