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Open Monumentendag Landsmeer 8 september 2018
Op zaterdag 8 september organiseert de monumentencommissie weer de Open Monumentendag Landsmeer. Op deze
dag viert de gemeente Landsmeer de rijke geschiedenis van het dorp door een aantal belangrijke historische gebouwen
en monumenten gratis voor publiek open te stellen. Met het thema ‘Van de kip en het ei’ sluit Landsmeer aan bij het
landelijke thema van dit jaar ‘In Europa’.

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

Burgerlijke stand

Wereldwijde eierhandel

Huwelijk

Waar Aalsmeer synoniem is voor bloemen, Gouda voor kaas
en Volendam voor visserij, zo was Landsmeer rond 1900-1930
wereldberoemd vanwege zijn eieren. Met bijna 50 miljoen
eieren, die per jaar naar het buitenland werden geëxporteerd,
was het de grootste eierhandel van Nederland. Maar liefst
driekwart van de Landsmeerse bevolking werkte in de pluimveehouderij en de eierhandel. De welvaart die dit het dorp
bracht, is tot op de dag van vandaag af te lezen aan de vele
woonhuizen die rond 1900 in kleurrijke bakstenen werden
gebouwd. Vandaag de dag worden er dagelijks nog altijd
bijna 2 miljoen eieren per dag verwerkt. Op 8 september krijgt
u de kans om enkele van deze oude eierpakhuizen te bekijken
en zo kennis te maken met deze bijzondere geschiedenis van
het dorp.

18 augustus 2018

Astrid Daphne Deen en Dennis Michael Bruijn

Aansluittarieven riolering 2018
De gemeente is wettelijk verplicht om alle woningen en bedrijfspanden
met een (vuil)waterafvoer aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. De
kosten daarvan verhaalt de gemeente op de eigenaren. Voor 2018 zijn de
aansluittarieven gestegen omdat de marktprijzen zijn gestegen. De nieuwe
aansluittarieven zijn:
Vaste kosten nieuwe aansluiting

€ 326,65 per aansluiting

Aanleg dienstriool

€ 75,03 per meter (vanaf het gemeentelijke riool tot aan het aansluitpunt)

(diameter 125 mm)

Twiskemolen

Herbestrating en/of

Tijdens de Open Monumentendag kunt u ook de Twiskemolen bezoeken. In 2016 werd deze molen getroffen door
een zware windhoos waarbij de roeden en de kap volledig
verwoest zijn. Na een restauratie van ruim een half jaar draait
de molen vanaf mei afgelopen jaar weer en kon de eeuwenoude traditie van het bemalen van de polder op windkracht
hervat worden. De molenaar verzorgt zelf de rondleiding in
de molen.

plantsoenherstel

worden verrekend op basis van de
vastgestelde herstraattarieven van de
VNG en de nutsbedrijven.

Opening Open Monumentendag
De opening van de Open Monumentendag vindt plaats van
11.00 tot 11.45 uur in De Eierkorf / restaurant “Juffrouw Tok
Tok” aan het Zuideinde 48. U bent van harte welkom.

Middelpunt verhuist eind dit jaar

Informatie- en luisterbijeenkomsten
over bestuurlijke fusie gemeente
Landsmeer
Iedereen is van harte welkom.
Noteert u alvast de volgende data:
•• maandag 24 september 2018, locatie De Burcht in
Purmerland;
•• dinsdag 2 oktober 2018, Dorpshuis Landsmeer (Anton
Heyboer zaal) in Landsmeer;

Onlangs ondertekenden wethouder Richard Quakernaat
en de heer J. Schreuder van SKA de huurovereenkomst
voor de Keern. Daarmee is de verhuizing van Middelpunt
naar de Keern eind dit jaar een feit.
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

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

www.landsmeer.nl

U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen. De informatie- en
luistergesprekken beginnen om 20.00 uur.

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

Ook voor de gemeentelijke
informatie in de zomer:

•• woensdag 3 oktober 2018, Dorpshuis De Wije Ilp (foyer)
in Den Ilp.

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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