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Veiligheidsschouw

Bekendmakingen

Hoe veilig zijn Purmerland, Den Ilp en Landsmeer voor u? Loop een ronde mee en geef het aan.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

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?

Burgerlijke stand
Overlijden

De volgende veiligheidsschouwen zijn:
•• Op dinsdag 20 november in Landsmeer Luijendijk,
verzamelen om 19.00 uur bij het kruispunt Turfsteker en de Speksnijdersweg.

3 november 2018

Adriana Johanna Dekkers gehuwd geweest met
Tjisse Kampstra

6 november 2018

Jan Broertjes geregistreerd partner van 		
Susanna Hoekstra

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

7 november 2018

Zuideinde 24

(vervangende) nieuwbouw
woning

8 november 2018

Den Ilp 5D

Aanleg steigers en washijsplaats voor boten

Een interview over glasvezel met Richard Quakernaat, wethouder

9 november 2018

Zuiderzeelaan 83

Plaatsen steiger

11 november 2018

Lisstraat 25

Plaatsen aanbouw

Onlangs is een commercieel initiatief (Glasvezel Buitenaf) begonnen met een inventarisatie van de behoefte van snel
internet in een deel van Landsmeer, Waterland, Edam-Volendam, Oostzaan en Wormerland. Als 40% van de huishoudens een abonnement afsluit, dan gaat het netwerk er komen. Naar aanleiding van dit initiatief worden een paar vragen
gesteld aan wethouder Richard Quakernaat van de gemeente Landsmeer.

12 november 2018

Zuiderzeelaan 87 en 89

Plaatsen steiger

•• Veiligheidsavond (geen looproute) op maandag
3 december 19.00 tot 21.00 uur bij het bezoekerscentrum Ilperveld Landschap Noord Holland voor
de bewoners van de Kanaalweg en Kanaaldijk.

Heeft u gehoord van het initiatief van Glasvezel Buitenaf en hoe staat u hier tegenover?

Welke rol speelt de gemeente bij initiatieven zoals die
van Glasvezel Buitenaf?

Quakernaat: ‘Uiteraard heb ik gehoord van Glasvezel Buitenaf.
Medio juni 2018 hebben wij een eerste gesprek gehad met
deze partij. Zij gaven aan de mogelijkheden te onderzoeken
om Landsmeer mee te nemen in een groter gebied. Eind
september zijn zij begonnen met het project’.

Quakernaat: ‘De gemeente is ook grondeigenaar in het
gebied. Daarom zijn wij in gesprek met Glasvezel Buitenaf om
afspraken vast te leggen in een convenant’.

Eerder is in Landsmeer al een glasvezelinitiatief geweest. Waarom is het toen niet gelukt?

Quakernaat: ‘Glasvezel Buitenaf gaat het glasvezelnetwerk
aanleggen als minimaal 40% van de huishoudens in het
gehele gebied een
abonnement afsluit.
Iedereen bepaalt zelf
of hij of zij een abonnement wil afsluiten
en of er glasvezel
komt in Purmerland,
Den Ilp en het buitengebied.

Quakernaat: ‘In 2014 is het burgerinitiatief Breedband Landsmeer gestart met een interessepeiling in de hele gemeente.
Met de uitkomst (37% van de huishoudens toonde interesse)
is gekeken of marktpartijen interesse hadden om een glasvezelnetwerk aan te leggen in de gemeente.
Dit was toen niet het geval. De gevestigde marktpartijen
kozen ervoor om hun huidige netwerk te upgraden. Vervolgens is ook onderzocht of inwoners zelf een glasvezelnetwerk
konden aanleggen in het buitengebied, maar ook dat bleek
lastig. Van de voormalig voorzitter van Breedband Landsmeer
heb ik gehoord dat zij Glasvezel Buitenaf steunen en zich nu
inzetten als ambassadeurs’.

Is het initiatief van Glasvezel Buitenaf volgens u nu
wel kansrijk?
Quakernaat: ‘Ik denk het wel. Glasvezel Buitenaf is een commercieel initiatief en richt zich niet alleen op Landsmeer, maar
ook op de omliggende gemeenten. Dat maakt het gehele landelijk groengebied groter en daardoor voor hun interessanter.
Voor Landsmeer betekent dit dat huishoudens in Purmerland,
Den Ilp en het buitengebied (Kanaaldijk, Kanaalweg) worden
benaderd. Dit zijn huishoudens waar eerder is gebleken dat
de behoefte aan glasvezel groot is’.

Wat maakt glasvezel zo belangrijk?
Quakernaat: ‘We worden steeds digitaler met elkaar. Deze
trend heeft zich jaren geleden al ingezet en wat dat betreft is
het jammer dat glasvezel in Nederland nog niet vanzelfsprekend is. Ik denk bijvoorbeeld alleen al aan de toename van het
aantal thuiswerkers of de boodschappen die we steeds meer
online doen. Ook de dienstverlening van de gemeente wordt
steeds digitaler. U kunt straks diverse producten digitaal
aanvragen, zodat u niet meer naar het gemeentehuis hoeft.
Daar is betrouwbaar, snel en goed internet voor nodig. En dat
biedt glasvezel’.

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

Heeft u nog een oproep die u wilt doen aan bewoners
van uw gemeente?

Ik zou mee willen
geven dat dit soort
kansen niet heel veel
voorkomen.

Vindt u ook dat vrijwilligerswerk ieders waardering verdient?
Dan vragen wij u een van uw vrijwilligers voor te dragen
voor een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 7 december
2018 van 16.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Landsmeer.
Heeft u iemand in uw vereniging die zich het afgelopen
jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? Geeft het dan svp aan ons door.
Kijk op onze website www.landsmeer.nl voor het aanmeldformulier.

Lees verder op pagina 4 >>>

Gemeentewerf
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

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Verzonden

Perceel

Onderwerp

14 november 2018 Zuideinde 120 Nieuwbouw woning (vervanging
bestaande woning)

Weigeringen
14 november 2018 Zuideinde 81

Plaatsen bijbehorend bouwwerk
(aanbouw)
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)

Vrijwilligers in het z o nnetje

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Verleende vergunningen

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen

Het is misschien niet
‘nu of nooit’, maar
in ieder geval ‘nu of
heel lang niet’.

Balie Publiekscontacten

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.

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

Op 30 oktober 2018 heeft ID&T een vergunning Natuurbeschermingswet
aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. De vergunning is aangevraagd om een meerdaags festival mogelijk te maken in het Natura 2000
gebied. De behandeltermijn is 13 weken en kan met 7 weken worden
verlengd. Op het moment dat een besluit wordt genomen op de aanvraag
wordt het gepubliceerd op www.rudnhn.nl. Dit besluit staat open voor
bezwaar.

Mandaat aanbesteding aanvullend Openbaar Vervoer
Op 8 oktober 2018 heeft het college ingestemd met het gezamenlijk aanbesteden van het aanvullend Openbaar Vervoer met Beemster, Edam-Volendam, Waterland en Purmerend
Op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Landsmeer bekend dat aan het college van
burgemeester en wethouders van Purmerend mandaat wordt verleend om
de Europese aanbesteding aanvullend openbaar vervoer uit te voeren en
alle noodzakelijke beslissingen te nemen waaronder de gunningsbeslissing;
Het verlenen van ondermandaat is toegestaan.
Inzage: het mandaat- en machtigingsbesluit ligt vanaf 19 november 2018
zes weken ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden.
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Voorkom inbraak!

Dag van de Mantelzorg in Oostzaan en Landsmeer, een
terugblik
“Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. De gemeenten Oostzaan en Landsmeer vinden het
belangrijk om deze waardering te laten blijken en hebben daarom een gezamenlijke brunch georganiseerd voor mantelzorgers op de landelijke Dag van de Mantelzorg zaterdag 10 november jl.
verlening (SMD). Het is bekend dat inwoners elkaar helpen,
zoals buren die wat hulp kunnen gebruiken of partners,
ouders, kinderen of broers en zussen. Bijna iedereen doet wel
iets voor een ander en er zijn veel vrijwilligers actief. Voor de
bijzondere groep ‘mantelzorgers’ organiseert SMD jaarlijks
meerdere bijeenkomsten en geven zij informatie en advies.
Mantelzorgers doen veel, meestal vanuit hun speciale band
met degene die afhankelijk is van zorg of hulp. En dit allemaal
vaak naast de eigen activiteiten, het werk of zorg voor een gezin. Volgens de landelijke definitie is iemand mantelzorger als
hij of zij minimaal 8 uren per week en langer dan 3 maanden
zorg verleent op vrijwillige basis.

In de maanden november en december slaan inbrekers vaker hun slag.
Inbrekers hebben in deze tijd, doordat het langer donker is, meer kans
om ongezien hun gang te gaan.
Hier volgen 8 tips om een inbraak in uw woning te voorkomen
•• Draai de deur op slot als u weg gaat. Trekt u de deur alleen dicht, dan kan
deze met een creditcard of een stuk hard plastic gemakkelijk worden
opengemaakt.
•• Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Zorg voor een lichtschakelaar of laat licht branden.

Meer informatie

•• Maak afspraken met de buren om op elkaars huis te letten als u voor
langere tijd weg bent.

Bent u ook mantelzorger, meldt u dan aan bij de mantelzorgconsulente. Zo wordt u op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen en ontvangt u uitnodigingen voor bijeenkomsten die speciaal georganiseerd worden voor mantelzorgers. U kunt zich aanmelden via e-mail bij w.lam@smdzw.nl
(Oostzaan) of w.sas@smdzw.nl (Landsmeer). Of bel met het
algemene nummer van SMD op 075 206 0011.

•• Heeft u struiken rondom uw huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat
uw huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
•• Sluit alle ramen als u weggaat. Wanneer een inbreker via een open raam
uw woning binnen kan komen heeft hij aan een paar minuten genoeg
om uw spullen mee te nemen.
•• Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten. De inbreker
hoeft alleen een raampje in te slaan om het slot te openen.
•• Haal ladders en containers zo veel mogelijk
weg. Inbrekers proberen vaak via hoger gelegen verdiepingen het huis binnen te komen.
•• Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet,
mobiel) uit het zicht.
Bij vermoeden van een inbraak kunt u altijd
112 bellen.
Voor meer informatie over het voorkomen van
inbraken kunt u kijken op:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De brunch in restaurant Twiske Haven was goed bezocht.
Zo’n veertig mantelzorgers uit beide gemeenten wisselden
ervaringen uit tijdens het smakelijke eten. Samen met wethouder Mandy Elfferich van de gemeente Landsmeer, ben ik
in gesprek gegaan met de aanwezigen en hebben we vragen
beantwoord”, aldus wethouder Niels Bonenkamp van de
gemeente Oostzaan. Er was aandacht voor de persoonlijke situaties en ideeën wellicht voor nieuwe activiteiten. De brunch
werd afgesloten met een mooi optreden van het kinderkoor
Bel Canto uit Oostzaan.

Bijeenkomsten voor mantelzorgers door Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
In de gemeenten Oostzaan en Landsmeer zijn 238 mantelzorgers geregistreerd bij de Stichting Maatschappelijke Dienst-

