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Week van de veiligheid
Het is de week van de veiligheid. De gemeente Landsmeer besteedt dit jaar aandacht aan het plaatsen van rookmelders,
en aan de veiligheid in de leefomgeving; met de veiligheidsschouw.
Plaatsing rookmelders

Veiligheidsschouw

Inwoners van de gemeente Landsmeer konden zich tijdens
het Open Huis van de gemeente in september inschrijven
voor het gratis laten plaatsen van een rookmelder. Afgelopen
week is de brandweer samen met de gemeente aan de slag
gegaan. De brandweermensen namen gelijk een kijkje in de
woning om tips te geven over brandveiligheid. De bezoeken
werden erg positief ontvangen bij de inwoners. In november
zijn nog meer bezoeken gepland wegens een groot aantal
aanmeldingen.

Afgelopen week zijn er veiligheidsschouwen geweest in Den
Ilp en Purmerland. Burgemeester Anne Lize van der Stoel en
inwoners liepen samen een ronde door de buurt om veiligheidsproblemen kaart te brengen. Uit beide schouwen kwam
voornamelijk de parkeerproblematiek, het feit dat er te hard
wordt gereden en de aanwezigheid van verdachte situaties in
het buitengebied naar voren. Aankomende weken komen er
nog meer schouwen in de gemeente.

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

Burgerlijke stand
Overlijden
3 oktober 2018

Catharina Maria Antonia de Graaf gehuwd geweest
met Adrianus Maria Kuiper

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

Cultuuruitje voor bewoners gemeente Landsmeer

4 oktober 2018

Zuiderzeelaan 79

Dakkapel en frans balkon

9 oktober 2018

Kanaalweg 12 A

Plaatsen toegangspoort

Zondag 28 oktober aanstaande organiseert de gemeente Landsmeer in samenwerking met Nieuwe Buren een cultuuruitje naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. De bus en het museum zijn rolstoel toegankelijk.

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.

Het uitje komt voort uit de sport & cultuur en meedoen regelingen en is bedoeld voor kinderen en volwassenen met een kleine
beurs.
Aanmelding voor het uitje kan tot en met 22 oktober aanstaande via wiewiesje@chello.nl of via 020-4825333. Wilt u bij
aanmelding het aantal personen per gezin doorgeven?

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Meer informatie
Meer informatie over de sport & cultuur en meedoen regelingen voor kinderen en volwassenen kunt u vinden via https://
publieksbalie.landsmeer.nl (zoeken op vergoeding sport en
cultuur voor schoolgaande kinderen) of via www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl
Of u kunt op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur contact
opnemen met de afdeling Sociale Zaken gemeente Waterland
op nummer: 0299-658552

Dag van de mantelzorg: 10 november 2018
De landelijke dag van de mantelzorg is op zaterdag 10 november. De gemeenten Landsmeer en Oostzaan besteden hier
graag gezamenlijk aandacht aan. Het hele jaar door staan mantelzorgers klaar voor een naaste. Op deze dag worden de
mantelzorgers zelf in het zonnetje gezet.
Op zaterdag 10 november 2018 bent u van harte welkom
Aanmelden voor de dag van de mantelzorg:
om, samen met andere mantelzorgers, te genieten van een
brunch bij restaurant Twiske Haven in Oostzaan.

U kunt gebruik maken van busvervoer:
In Landsmeer staat er om 9.45 uur een bus klaar bij supermarkt Deen, hoek Dorpsstraat/Burgmeester Postweg. In Oostzaan kunt u om 10.05 uur opstappen bij het Winkelcentrum
Klaverweide, Lisweg.
Vervolgens rijden we gezamenlijk naar het restaurant waar
een uitgebreide brunch klaar staat.

Iedereen die mantelzorger is, kan zich aanmelden. Dit kan via
de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Z/W. Telefoon
075-2060011. Of via de mail van de consulenten: Landsmeer
w.sas@smdzw.nl of Oostzaan w.lam@smdzw.nl. Graag opgeven voor 1 november.
U mag uiteraard ook op eigen gelegenheid naar Twiske Haven
komen. Graag bij aanmelding vermelden of u wel of geen
gebruik maakt van de bus.
Adres Twiske Haven: Noorderlaak 4a, 1511 BX Oostzaan

Om 12.30 uur ronden we af en wordt u met de bus teruggebracht naar de locatie waar u opgestapt bent.

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.

Electrische laadplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
Aanwijzing elektrische laadplaats bij Buitenhuislaan 41 te Landsmeer.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen
dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
D. de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

Vervolg op
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Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Verkoop van vuurwerk op 28,29 en 31 december 2018
door rijwielhandel Dral.

B. de dagtekening

De drie bootjes zijn door Team Handhaving voorzien van een
gele sticker met datum. Wanneer de eigenaar van de boot deze
niet zelf verwijdert, zal de gemeente de bootjes op 24 oktober
2018 verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

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

Onderwerp

4 oktober 2018

A. de naam en het adres van de indiener

In de Gortesloot gelegen aan de Violierweg liggen drie bootjes gezonken tot op
de bodem, dit is in strijd met artikel 2:10,
lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Verzonden

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

Verwijderen drie
bootjes

Openingstijden
Gemeentehuis

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

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

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.

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer
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@GriffieR
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Gemeentewerf wegens
onderhoudswerkzaamheden gesloten
Van 22 oktober tot en met 4 november 2018 is de gemeentewerf
wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten. U kunt uw afval in deze
periode aanbieden bij het depot aan de Papaverweg 33 in Amsterdam.

Nieuws van de Gemeenteraad
Vergadering gemeenteraad Landsmeer
Donderdag 18 oktober 2018 vindt een raadsvergadering van de gemeenteraad van Landsmeer plaats. U bent hiervoor
welkom vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer.
Naast de vaste agendapunten staat er een onderwerp op de
Agenda Commissie Bezwaarschriften Landsmeer
agenda:
•• Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van het bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3
(OV2018014)
Het bedrijf Adriaan Goede aan de Scheepsbouwersweg 3
wil uitbreiden en heeft hiervoor een overeenkomst met de
gemeente gesloten voor een deel van de groenstrook ten
noorden van het perceel Scheepsbouwersweg 3. Nu volgt
de planologische procedure om de uitbreiding mogelijk te
maken.

Zittingsdatum: dinsdag 16 oktober 2018
19. 30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de 		
weigering urgentieverklaring op grond van de 		
Huisvestingsverordening.
20.00 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de 		
verleende omgevingsvergunning voor het 		
wijzigen van de bestemming van het pand 		
De Gouwe 17 van wonen naar verblijfsacco-		
modatie.

Informatie over deze onderwerpen vindt u op landsmeer.nl
via de button bovenaan en halverwege de pagina “Gemeenteraad” http://ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/

20.30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de 		
lastgeving tot het verwijderen van 3 containers		
van het perceel Noordeinde 73.

Voor informatie kunt u terecht bij de griffie van de raad via
e-mail: griffier@landsmeer.nl of via telefoonnummer 020 - 48
77 145. Kunt u de vergadering niet bijwonen, luister dan live
mee via http://ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/ U vindt
op deze website ook de vergaderstukken.

21.15 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de 		
verleende evenementenvergunning voor het 		
festival ‘Welcome to the Future’ op 21 juli 2018.

