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Bekendmakingen

Kom met de gemeente in
gesprek over de bestuurlijke
toekomst van Landsmeer

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand

Eind 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke
fusie op basis van een voorstel van het college.

Geboren

We willen u, inwoners, ondernemers en verenigingen, niet alleen graag
informeren over de actuele stand van zaken. We luisteren minstens zo
graag naar uw mening hierover. Daarom nodigt het college u van harte
uit voor informatie- en luistergesprekken. Iedereen is van harte welkom.

Partnerschapsregistratie

21 september 2018 Kowen Samo Thomas, zoon van Yassene Mohammed
en Milou Elisabeth Haggenburg
25 september 2018 Katja Smit en Toine Mulder

Overlijden

Wanneer zijn de informatie- en luistergesprekken?

19 september 2018 Wilhelmina de Leur gehuwd geweest met 		
Jan Kloosterhuis

•• dinsdag 2 oktober 2018, Dorpshuis Landsmeer (Anton Heyboerzaal) in
Landsmeer, inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u;

21 september 2018 Geertje Cornelia Alijda Kruijswijk gehuwd met 		
Barend Wiebenga

•• woensdag 3 oktober 2018, Dorpshuis De Wije Ilp (foyer) in Den Ilp,
inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u.

Ambtshalve uitschrijving BRP

Hoe veilig zijn Purmerland, Den Ilp en Landsmeer voor u?
Loop een ronde mee en geef het aan.
Het college van Landsmeer wil graag van u horen hoe veilig u zich voelt in het dorp. Daarom organiseert het college
een aantal schouwen. Tijdens de schouw loopt de burgemeester met inwoners, ondernemers en vakspecialisten van de
gemeente een ronde door de buurten van Purmerland, Den Ilp en Landsmeer. Loopt u mee?
De veiligheidsschouwen zijn op:
•• Dinsdag 9 oktober in Den Ilp, verzamelen om 19.00 bij het
Dorpshuis De Wije Ilp.
•• Woensdag 10 oktober in Purmerland, verzamelen om
19.00 uur bij het Dorpshuis De Burcht.
•• Woensdag 31 oktober in Landsmeer, verzamelen om 19
uur voor de brandweerkazerne.
•• Dinsdag 20 november in Landsmeer Luyendijk, locatie
volgt.
Veiligheid is een belangrijk thema. En iedereen heeft er een
mening over. Veiligheid raakt veel thema’s, inbraakpreventie,
afval, groen, jeugd, handhaving , onderhoud openbare ruimte
en verkeer.

Kunt u niet op een van bovengenoemde data? Of geeft u
liever uw mening op een andere manier? Vul dan de enquête
in op www.landsmeer.nl Op de site vindt u ook de routes van
de rondes.

Wat doet het college met uw inbreng?
Onderwerpen die met veiligheid te maken hebben en die aan
de orde komen tijdens een van rondes, worden meegenomen
in het meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid dat vanaf
2019 voor vijf jaar gaat gelden. En zaken die we tijdens de
ronde tegenkomen en die meteen aangepakt kunnen worden, pakken we ook direct aan.

Uit onderzoek door team Publiekscontacten is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente staan ingeschreven.
P. Kokolo

geboren 17-01-1995

Datum uitschrijving 23-08-2018

A. Vukmirović geboren 12-01-1973

Datum uitschrijving 28-08-2018

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

22 september 2018

Hazenweg 6

Plaatsen 15 zonnepanelen
op een plat dak

24 september 2018

Radboud 1

Dichtzetten balkon

Pas op, babbeltruc!

24 september 2018

Zaanse Hof 19

Plaatsen steiger

24 september 2018

Uitgouw 3

Plaatsing kant en klaar haag

De afgelopen dagen ontvingen wij een aantal meldingen van inwoners over zogenaamde babbeltrucs van onbekende personen. Sommige inbrekers doen zich voor als de opnemer van de meterstand. Of ze vertellen een zielig verhaal.
Zo hopen ze in uw woning te komen.

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

Hier enkele tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt
van een babbeltruc:

Verzonden

•• Wees alert bij vreemden aan de deur. Doe de deur niet
zomaar open.
•• Heeft u een raampje dat open kan, voer dan het gesprek
via dit raampje. Heeft u geen raampje, plaats dan een
ketting aan of kierstandhouder op de deur. Vraag altijd om
een legitimatiebewijs als iemand zegt dat hij bijvoorbeeld
een opnemer van de meterstand is. Bel met het energiebedrijf om te controleren of zij nu opnemers in uw buurt
hebben rondlopen.
•• Geef nooit uw persoonlijke informatie, zoals pincode of
informatie over waardevolle spullen.
•• Vertrouwt u het niet? Maak dan een afspraak voor een
ander tijdstip en vraag een bekende of familielid om bij de
afspraak aanwezig te zijn.

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

Vermoedt u een babbeltruc? Bel 112!
Vertrouwt u het echt niet? Bel dan de politie (112). En geef
een zo goed mogelijk signalement van de persoon (of personen), de richting waarin hij verdwenen is en de gegevens
(kenteken,kleur,merk) van eventuele voertuigen.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Onderwerp

19 september 2018
Drakenstein 28
Dichtzetten dakterras
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.

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

Perceel

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

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.

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
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Herinrichting Hazenweg - Patrijzenweg -		
De Gouwe
Deze week starten de werkzaamheden voor het vervangen van de
riolering en het aanbrengen van nieuwe bestrating in de Hazenweg, de
Patrijzenweg en De Gouwe.
Op basis van een enquête, een bewonersavond en verschillende gesprekken met bewoners heeft B&W het ontwerp vastgesteld.
Tijdens het graafwerk voor het riool worden ook enkele plekken met
vervuilde grond gesaneerd. De straten worden niet ingrijpend gewijzigd,
maar wel ingericht als 30km/u zone en er worden verplichte rijrichtingen
ingesteld.
Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf G.P. Groot en de planning is om het werk op te leveren voor de kerst, afhankelijk van het weer.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider,
dhr. P. Cornelissen tel. 020 - 48 77 111.

Onderhoudswerkzaamheden
Marskramer en ‘t Plankenpad
Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt
vanaf maandag 1 oktober 2018 gestart met
het herstraten van de Marskramer en ‘t Plankenpad in Landsmeer.
De werkzaamheden nemen naar verwachting
7 weken in beslag en worden uitgevoerd door
aannemer De Bie Wegenbouw BV.

Oranje Comité zoekt nieuwe leden
Elk jaar organiseert het Oranje Comité van Landsmeer namens en
onder verantwoordelijkheid van het college van B&W Koningsdag
en de 4 mei herdenking in de Calkoenstraat. De laatste jaren is het
comité kleiner geworden. De burgemeester is daarom op zoek naar
nieuwe leden.

Wie zoekt de burgemeester?
•• Bent u thuis in Landsmeer en wilt u zich graag inzetten voor de Landsmeerders?
•• Hecht u aan traditie en staat u ervoor open om traditie op een nieuwe
leest te stoelen?
•• En heeft u per jaar ongeveer 10 dagen de tijd om mee te helpen met
het organiseren van Koningsdag en de 4 mei herdenking?
Meld u dan nu aan! Stuur een e-mail naar:
communicatie@landsmeer.nl met uw naam en adresgegevens en uw
motivatie waarom u graag lid wilt worden van het Oranje Comité.
Uit alle inzendingen zal het comité samen met B&W een selectie maken
van mensen die worden uitgenodigd voor een gesprek.

