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Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!

Bekendmakingen

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers,
gemeenten en politie om de veiligheid in de woon- en
werkomgeving te vergroten. Burgernet maakt gebruik van
het telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van
bedrijven.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Heeft u een EHBO-diploma? En wilt u zich vrijwillig inzetten voor andere Landsmeerders tijdens evenementen? Dan is de
EHBO op zoek naar u!
Let op: zodra u het EHBO-diploma heeft gehaald staat u automatisch aangemeld als vrijwilliger.

•• U maakt deel uit van een team vrijwilligers.
•• U wordt gemiddeld 5 keer per jaar opgeroepen om te helpen bij evenementen.
•• U bent flexibel inzetbaar (geen vaste tijden).
•• U blijft rustig in situaties waarin mensen bijvoorbeeld flauwvallen, gewond raken of bevangen worden door hitte. Én
ook als er overmatig drank- en drugsgebruik in het spel is.
•• U weet wat u moet doen in deze situaties, en maakt snel en
vooral de juiste beslissingen.
•• U bent een echte teamplayer en doet graag nieuwe ervaringen op.
•• U houdt uw kennis bij door het volgen van de 7 vervolglessen per jaar.

U heeft geen EHBO-diploma en wilt toch meehelpen?

Wilt u liever eerst meer informatie? Stuur dan een e-mail naar:
ehbovereniginglandsmeer@gmail.com

Verhuizing Middelpunt
Op donderdag 29 november 2018 is het zover. Dan
gaat het Middelpunt – centrum voor wonen, welzijn en
zorg van de gemeente Landsmeer - verhuizen naar de
Keern, Marktplein 10, Landsmeer.
Het telefoonnummer en het e-mailadres wijzigen niet. In
verband met de verhuizing is het Middelpunt op donderdag 29 en op vrijdag 30 november 2018 niet bereikbaar.
Voor spoedgevallen kunt u op deze twee dagen contact
opnemen met het gemeentehuis via 020-48 77 111. Vanaf
maandag 3 december 2018 is het Middelpunt weer bereikbaar op de nieuwe locatie.

Eenmaal per jaar geeft de EHBO een basiscursus van tien
lessen, en een extra les als examen. De basiscursus inclusief
materiaal, cursusboekje en examen kost € 215. Nadat u uw
examen hebt gehaald, bent u verplicht om jaarlijks 7 vervolglessen te volgen om uw kennis bij te houden.

In het Damoclesbeleid staat beschreven onder welke omstandigheden
en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de bestuurlijke dwangmiddelen bij illegale drugshandel. De bevoegdheid tot het toepassen
van bestuursdwang geldt zowel voor publieke lokalen, zoals winkels en
cafés, als voor lokalen die niet voor publiek toegankelijk zijn, zoals loodsen,
bedrijfsruimten en woningen.
Inzage: het Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2018 ligt vanaf
6 november 2018 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de
openingsuren en is te vinden op de website van Landsmeer:		
www.landsmeer.nl/bekendmakingen

Burgerlijke stand
Overlijden
28 oktober 2018

Geef u dan nu op via de website www.ehbolandsmeer.nl.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

28 oktober 2018

Zuiderzeelaan 107 en 109 Plaatsen gezamenlijke
steiger

29 oktober 2018

Den Ilp 153A

Perceel

Onderwerp

31 oktober 2018

Purmerland 103A

Nieuwbouw woning (vervanging
bestaande woning)

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.

Agenda Commissie Bezwaarschriften Landsmeer
Zittingsdatum: dinsdag 6 november 2018
19.15 uur: Voorbespreking.
19. 30 uur: behandeling van het bezwaarschrift van de 		
Stichting Olympisch Stadion Amsterdam tegen 		
een voorlopige beschikking loonkosten-subsidie.
20.00 uur: behandeling van 2 bezwaarschriften tegen de 		
verleende omgevings-vergunning voor het 		
bouwen van een aanbouw bij de woning 		
Kistenmakerseiland 14.

Bezwaar maken tegen een verleende vergunning of besluit
Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning of genomen besluit
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.
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.

Voor informatie kunt u terecht bij de griffie van de raad via
e-mail: griffier@landsmeer.nl of via telefoonnummer 020 - 48
77 145.

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

Lees verder op pagina 4 >>>

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

Bouw van een praktijk voor
natuurgeneeswijze

Verzonden

Vergadering gemeenteraad Landsmeer : de Programmabegroting van de gemeente Landsmeer voor het jaar 2019

Informatie over deze onderwerpen vindt u op landsmeer.nl
via de button Gemeenteraad bovenaan en halverwege de
pagina.

Onderwerp

Verleende vergunningen

Nieuws van de Gemeenteraad

De raad behandelt op 8 november de Programmabegroting
voor het kalenderjaar 2019. De vergadering begint om 17:00
uur met het uitspreken van de Algemene Beschouwingen. De
voorzitters van de 8 fracties van de raad geven hun visie (de
beschouwing) over de plannen voor het komende jaar. Het
verschil met gewone vergaderingen is dat bij de algemene
beschouwingen niet wordt gesproken over de voorstellen die
op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid.

Gijsbertus Veltmeijer gehuwd geweest met 		
Maria Geertruida van den Bergh

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.

U wilt vrijwilliger worden?

Donderdag 8 november 2018 vergadert de gemeenteraad
van Landsmeer. U bent welkom vanaf 17:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer.

N

EHBO Landsmeer zoekt vrijwilligers

De burgemeester van Landsmeer
heeft, gelet op artikel 4:81 van
de Algemene wet bestuurswet
(Awb) juncto artikel 13 b van de
Opiumwet op 24 oktober 2018
het Damoclesbeleid gemeente
Landsmeer 2018 vastgesteld.
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Damoclesbeleid

Het netwerk wordt ingezet bij dringende zaken zoals inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval.
Deelnemers ontvangen een sms of spraakbericht met het
verzoek om uit te kijken naar een verdachte persoon of een
voertuig. Informatie kunnen zij dan doorgeven via het gratis
Burgernetnummer. U kunt zich aanmelden via burgernet.nl.

Wie zoekt de EHBO?

Uitgave 45 · 6 november 2018

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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Verwijderen boottrailer

Laatste werkzaamheden nabij De Poort en Zuiderzeelaan
Op de Zuiderzeelaan bij de Scheepsbouwersweg is de bouw van de laatste woningen in Luijendijk-Zuid bijna klaar. Het is
nu tijd om het laatste deel van de bestrating aan te brengen.
Data werkzaamheden
Op de afbeelding ziet u welke gedeeltes wanneer uitgevoerd
worden:
Fase 1

van 26 tot en met 30 november

Fase 2

van 3 tot en met 11 december

Fase 3

van 12 tot en met 21 december

De data zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
De werkzaamheden zijn afgestemd op het werk dat momenteel rondom de Meervalweg plaatsvindt. De Meervalweg en

Aan de openbare weg staat deze boottrailer meer dan drie achtereenvolgende dagen geparkeerd. Dit is in strijd met artikel 5:6, lid 1 onder a,
van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017.
De boottrailer is door de handhaver voorzien van een gele sticker met
datum. Wanneer de eigenaar de boottrailer niet zelf van de openbare weg
verwijdert, zal de gemeente de boottrailer na 21 november 2018 verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact opnemen
met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Alle relevante informatie van uw gemeente
up tot date?

www.landsmeer.nl

de Zuiderzeelaan zullen niet op hetzelfde moment afgesloten
zijn. Omleidingen worden tijdig via gele borden aangegeven.

Omleiding Buslijn 125
Buslijn 125 zal tijdens fase 3 (12 tot en met 21 december) ook
worden omgeleid. Vanzelfsprekend worden de nood- en hulpdiensten van de werkzaamheden op de hoogte gebracht.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Henk-Jan Knoop via telefoon 020-4877111 of mailen met
hjknoop@landsmeer.nl

