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Samen naar een duurzame regio
Wethouder Mandy Elfferich ondertekende namens de gemeente Landsmeer de ‘Intentieverklaring circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen’ samen met 32 andere gemeenten, de provincie Noord-Holland, Flevoland en de Vervoerregio.
Elfferich: “We hebben beloofd om in 2025 minstens 50% circulair in te kopen, met het doel te
groeien naar een volledig duurzame regio waar
verspilling van grondstoffen en energie tot het
verleden behoort en producten maximaal voor
hergebruik in aanmerking komen.”

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

Burgerlijke stand
Overleden
28 juni 2018
Hendricus Blankert, gehuwd met Maria Gerardina Spaargaren.

Wethouder Mandy Elfferich staat naast
gedeputeerde Jack van der Hoek.

Gemeentegids
Ieder jaar publiceert de gemeente haar gegevens
in Landsmeer Totaal. Deze (gemeente)gids wordt
uitgegeven door Angel Products Publishing.
Heeft u vragen over de gids of over uw gegevens,
neem dan contact met hen op via 020 482 6171
of per mail: kantoor@angelpp.nl.
Wijzigingen kunnen nog tot 15 juli a.s. per mail
worden doorgegeven.

ZomerOndernemers
uit Landsmeer

Uitgave 28 · 10 juli 2018

Verleende vergunningen

Nieuws van de Gemeenteraad

Agenda Commissie
Bezwaarschriften Landsmeer
Zittingsdatum: dinsdag 10 juli 2018
19.15 uur:
Voorbespreking.
19. 30 uur:
behandeling van het bezwaarschrift van mevrouw 		
N. Seur tegen het toepassen van bestuursdwang/de 		
wegsleepregeling op Koningsdag 2018.
Verder wordt, zonder zitting, aan de commissie voorgelegd het te laat
ingediende bezwaarschrift van mevrouw S.M. Bruens tegen het niet handhavend optreden tegen een gebouwd botenhuis op het perceel Den Ilp 6
in Den Ilp.

Verzonden

Perceel

Onderwerp

29 juni 2018

Roerdompstraat 46

Plaatsen dakopbouw

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.
Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u
hiervoor contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111. De
gemeente stuurt u dan de stukken digitaal toe.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Wijziging Drank- en Horecavergunning La Bocca (de Nieuwe
Gouw 18/20 te Landsmeer)

Ontheffing geluid Welcome to the Future

De burgemeester heeft op 15 juni 2018 besloten de Drank- en Horecavergunning van La Bocca te wijzigen, als bedoeld in artikel 30 en artikel 30a
van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevenden en wijziging inrichting).
Verzenddatum 15 juni 2018

Verzenddatum 15 juni 2018

Wijziging exploitatievergunning La Bocca (de Nieuwe Gouw
18/20 te Landsmeer)
Dinsdag avond 3 juli was de informatiebijeenkomst voor het project ZomerOndernemer in het gemeentehuis van Landsmeer.
ZomerOndernemer is een regionaal project,
waar Landsmeer vanuit de regio Landelijk
Zaantreek-Waterland aan deelneemt.
ZomerOndernemer helpt jongeren van 15 tot 23
jaar met het starten van hun eigen bedrijf tijdens
de zomervakantie. De jongeren krijgen steun
van professionele begeleiders die hen o.a. training, advies en tips geven. Zij zijn in hun eigen
tijd bezig met hun bedrijf en komen wekelijks
met een groep bij elkaar om de voortgang te
bespreken. ZomerOndernemer duurt ongeveer
zes weken en na afloop bepalen jongeren zelf of
ze verder gaan met hun bedrijf.
Wethouder Richard Quakernaat heeft de jongeren welkom geheten en coördinator Anna
Pauzenga, heeft aan de hand van een presentatie duidelijk gemaakt wat het project inhoudt
en hoe het programma er uit ziet. De aanwezige
jongeren wonen in Landsmeer en willen ondernemen. Sommigen hebben al een uitgewerkt
idee en anderen zitten nog in de brainstormfase.
Aanmelden kan online via:
www.zomerondernemer.nl
De intakes vinden volgende week plaats.

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

Verzenddatum 15 juni 2018

Evenementenvergunning Avond4daagse
De burgemeester heeft op 15 juni 2018 besloten een vergunning, als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV te verlenen voor het houden van
een Avond4daagse in de periode van 25 juni 2018 t/m 28 juni 2018 op een
route door het Twiske. Op 28 juni 2018 vindt de afsluiting plaats op het plein
aan de Raadshuisstraat 1 van 19:00 uur t/m 19:30 uur waarbij de Dorpsstraat
tussen de Tormentilstraat en de Raadshuisstraat wordt afgesloten.
Verzenddatum 15 juni 2018

De burgemeester heeft op 28 juni 2018 besloten een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horacewet te verlenen ten behoeve
van het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het festival
“Welcome to the Future 2018” op 21 juli 2018 van 12:00 uur t/m 00:00 uur in
recreatiegebied Het Twiske op het terrein gelegen ten zuiden van zorgboerderij De Marsen te Landsmeer.
Verzenddatum 15 juni 2018

Drank- en Horecavergunning Café Restaurant Scarabee
De burgemeester heeft op 29 juni 2018 besloten een Drank- en Horecavergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet te verlenen
aan Café Restaurant Scarabee in het pand aan de Dorpsstraat 62c te Landsmeer.
Verzenddatum 2 juli 2018

Melding klein evenement
De burgemeester heeft op 28 juni 2018 besloten een melding klein evenement, als bedoeld in artikel 2:25, tweede lid, van de APV niet te verbieden.
Het betreft een straatbarbecue op 13 juli 2018 aan de Dorpsstraat 56 te
Landsmeer.
Verzenddatum 28 juni 2018

Evenementenvergunning Welcome to the Future
De burgemeester heeft op 28 juni 2018 besloten een vergunning, als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV te verlenen voor het houden van
het festival “Welcome to the Future 2018” op 21 juli 2018 van 12:00 uur t/m
00:00 uur in recreatiegebied Het Twiske op het terrein gelegen ten zuiden
van zorgboerderij De Marsen te Landsmeer met maximaal 25.000 bezoekers.

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
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Verzenddatum 15 juni 2018

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Ontheffing artikel 35 DHW Welcome to the Future

De burgemeester heeft op 15 juni 2018 besloten de exploitatievergunning
van La Bocca wijzigen, als bedoeld in artikel 1:6,aanhef, onder e, van de APV
(wijziging inrichting).

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

Het college heeft op 28 juni 2018 besloten een geluidsontheffing, als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid, van de APV te verlenen voor het ten gehore
brengen van geluid tijdens het festival “Welcome to the Future 2018” op 21
juli 2018 van 12:00 uur t/m 00:00 uur en tijdens de soundcheck op vrijdag
20 juli 2018 van 16:00 uur t/m 20:00 uur en zaterdag 21 juli 2018 van 10:00
uur t/m 11:30.

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

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR
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Piek verkeersongelukken brugklassers na de zomer
Gaat uw kind na de zomervakantie voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan breekt er waarschijnlijk een
spannende tijd aan! Uw kind moet wennen aan een nieuwe nog onbekende route en onbekende verkeerssituaties.
6. De banden zijn goed, hebben
Verder moeten automobilisten na de
Gemeente Landsmeer helpt ook
nog genoeg profiel en zijn hard
rustige zomervakantie weer wennen
mee
aan fietsende scholieren. Helaas leidt
dit direct na de zomervakantie tot
een piek in het aantal verkeersongelukken onder brugklassers. Daarom is
het belangrijk dat u uw kind zo goed
mogelijk voorbereidt.

Route oefenen
Kent u de meest veilige route vanaf uw
huis naar de nieuwe school en terug?
Stippel deze uit en fiets deze route een
paar keer samen met uw kind. Geef
tijdens de fietsrit heldere aanwijzingen
en wijs op mogelijke gevaren.

In september start de gemeente
Landsmeer weer met de campagne De
scholen zijn weer begonnen! Tijdens
deze campagne attenderen we de
weggebruikers erop dat er weer veel
schoolkinderen op de weg zijn na een
rustige zomervakantie. Dat doen we
met borden en span-doeken langs de
weg.

11. Het zadel staat op passende hoogte en zit goed vast.

Verlichting
A: De voorlamp werkt goed, zit stevig
aan de fiets vast, geeft wit of geel
licht en knippert niet.

Openbaar vervoer

Gebruik geen smartphone en muziek
in het verkeer. Dat leidt af waardoor
ongelukken kunnen ontstaan.

Veilige fiets
Zorg voor een veilige fiets en controleer deze regelmatig.

8. De trappers zijn voldoende stroef
en hebben allebei twee gele
reflectoren.

10. Er zit een rode reflector aan de
achterkant van de fiets.

Wijs uw kind op het gevaar van de
dode hoek bij vrachtwagens, bussen
en bestelbusjes. Blijf er ruim en rechts
achter en hou meer dan drie meter
afstand.

Smartphone

7. De spaken zijn allemaal aanwezig
en zijn strak gespannen.

9. De ketting is gesmeerd en heeft
een kleine speling.

Dode hoek

Gaat uw kind met het openbaar
vervoer naar school? Ook dan is het
aan te raden een keer samen het
traject te rijden. Denk hierbij ook aan
de looproutes van en naar de haltes,
het overstappen en veilig gedrag bij
de halte.

opgepompt. Op de band is een
reflecterend lint aanwezig of er
zijn in de spaken twee reflectoren
aangebracht.

1. Er zit een bel op de fiets en die is
ook goed te horen.
2. Het stuur zit goed vast; er zit geen
enkele speling in. Het stuur staat
minstens even hoog als het zadel.
3. De handvatten zitten goed vast,
dus ze kunnen niet schuiven.
4. De remmen (terugtraprem en
handrem) werken goed. De remkabels zijn goed vastgezet aan het
frame.
5. De remblokjes zijn niet versletenhet profiel is nog te zien.

B: De achterlamp werkt goed, zit
stevig aan de fiets vast, geeft rood
licht en knippert niet. ! Regels voor
losse lampjes voor: wit of geel
licht.
Achter: rood licht. De losse lampjes mogen alleen op de hoogte
van het bovenlichaam gedragen
worden, mag ook aan kleding of
tas. MAAR: losse lampjes moeten
goed zichtbaar zijn. Er mag dus
niets voor of overheen hangen.
Losse lampjes moeten recht
vooruit en recht achteruit schijnen,
ze mogen niet knipperen en niet
te veel bewegen.

