Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

Gemeente Landsmeer

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

Voorkom brand tijdens de feestdagen
Afgelopen weken heeft de gemeente Landsmeer in samenwerking met de lokale brandweerpost rookmelders in woningen van verschillende inwoners geplaatst. Zoals op de foto te zien ging burgemeester Van der Stoel zelf mee tijdens één
van de bezoeken. ‘Zeker met het oog op de feestdagen is brandgevaar een groot risico. Het aantal woningbranden en het
aantal mensen die zich meldt bij de spoedeisende hulp voor brandwonden neemt in deze periode toe. Sta daarom ook
even stil bij de risico’s op brand tijdens de feestdagen’, aldus de burgemeester.
Tijdens het Open Huis van de gemeente Landsmeer konden
alle bezoekers zich aanmelden voor het laten plaatsen van
een rookmelder. Gelijktijdig zijn de oudere inwoners aangeschreven.
De brandweermannen hebben meteen een brandveiligheidscheck in de woningen gedaan en waar nodig advies
gegeven om de brandveiligheid te verbeteren.
Hieronder enkele tips voor een gezellig én veilig eindejaar:
•• Koop kerstversiering met het KEMA-keurmerk.
•• Hang kerstversieringen zo op dat niemand er tegenaan kan
lopen.
•• Zorg ervoor dat kerstversiering niet in aanraking kan komen
met verlichting en apparaten die warm worden.
•• Hang kerstversieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij
brand niet snel naar beneden.
•• Controleer voor gebruik of de bedrading onbeschadigd is.
Gebruik beschadigde bedrading niet meer.

dat niemand erover
kan struikelen.

Bent u al lid van WonenPlus?
Dan betaalt de gemeente ook uw abonnement. Neem
contact op met WonenPlus en geef aan dat u 75 jaar of ouder
bent.

Bent u nog geen lid van WonenPlus?
Dan kunt het aanmeldformulier op landsmeer.nl invullen en
sturen naar Dr. M.L. Kingstraat 2B, 1121 CP Landsmeer t.a.v.
WonenPlus. Daarna neemt WonenPlus contact met u op.

Vindt u het
leuk om iets
voor een ander
te betekenen?
WonenPlus is
altijd op zoek
naar vrijwilligers.
Heeft u twee
rechterhanden
en vindt u het
leuk om klusjes in en om het huis te doen? Vindt u het leuk
om met iemand te wandelen? Bent u geïnteresseerd en wilt u
graag iets doen voor anderen die het zelf niet meer kunnen?

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

Namens het college van Landsmeer bent u allen van harte welkom,
Burgemeester en Wethouders,
Anne Lize van der Stoel, Mandy Elfferich en Richard Quakernaat

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

Uitgebreide informatie over uw gemeente:

www.landsmeer.nl
24:7 beschikbaar

Burgerlijke stand
Partnerschapsregistratie:
Landsmeer 4 december 2018
Tanja Catharina Margaretha Rooth en Johannes Cornelis Maria Wezenberg

Aangevraagde vergunningen

Bekendmaking Besluit bodemkwaliteit
De raad van Landsmeer maakt het volgende bekend:
Ontwerpbesluit Nota bodembeheer regio Waterland
2018-2028, inclusief bijbehorende bodemkwaliteitskaart
en regels betreffende de gebiedsspecifieke grondstromen,
voor zover het de gemeente Landsmeer betreft.
De raad van Landsmeer is voornemens om de nota bodembeheer en de onderliggende bodemkwaliteitskaarten voor de
gemeente Landsmeer op grond van artikel 44 van het Besluit
bodemkwaliteit vast te stellen. Hiertoe heeft de raad van
Landsmeer een ontwerp opgesteld.

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

2 december 2018

Goudpluvier 21

Dakkapel plaatsen

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
Verzonden

Perceel

Onderwerp

4 december 2018

Van Beekstraat 294

Plaatsen van een
opslagruimte

•• De nota bodembeheer en de onderliggende bodemkwaliteitskaarten bevatten regels met betrekking tot de milieu
hygiënische kwaliteit van de toe te passen grond binnen de
gemeente.

4 december 2018

Roerdompstraat 32

Plaatsen nieuw kozijn in
zijgevel

4 december 2018

Zuiderzeelaan 107 en 109 Plaatsen gezamenlijke
steiger

Inzage: Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt van 11 december 2018 tot 22 januari 2019
ter inzage.

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.

Zienswijzen: Tot 22 januari 2019 kan eenieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen.
Algemene informatie: Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge zienswijzen kan men op werkdagen
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij
Omgevingsdienst IJmond.
Stukken liggen tevens ter inzage bij de gemeente Landsmeer
op werkdagen.		
Bezoek- en postadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Plaats: De verwarmde tent met live muziek op het
Raadhuisplein, Landsmeer

•• Plaats verlichting die
warm wordt nooit
in de buurt van licht
ontvlambare materialen.

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

In de tent op het plein zal de burgemeester een korte
nieuwjaarstoespraak houden waarna live muziek afgewisseld kan
worden met overheerlijke stamppot of een glaasje.

•• Koppel geen
verlengsnoeren aan
elkaar.

Telefoon: (075) 655 35 35. Fax: (075) 655 35 30. E-mail:
info@odijmond.nl

Meldt u dan aan als vrijwilliger bij WonenPlus via:
wonenpluslandsmeer@rswp.nl of via 020-4822605.

Graag willen wij samen met u het nieuwe jaar instappen onder
het genot van klassieke Nederlandse lekkernijen

Tijd: Van 17.00 tot 20.00 uur

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid

WonenPlus biedt in de gemeente Landsmeer praktische
dienstverlening en persoonlijke ondersteuning aan inwoners om zo plezierig mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen.

Wij nodigen u van harte uit voor de Landsmeerse nieuwjaarsreceptie
op maandag 7 januari 2019. Dit jaar wordt het Raadhuisplein
omgetoverd tot een heel gezellig tafereel.

Datum: Maandag 7 januari 2019

•• Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en leg dat zo neer

Wat doet WonenPlus?

Geachte inwoner, relatie of genodigde,

•• Rol kabelhaspels
bij gebruik altijd
helemaal af.

Voor meer informatie kunt u kijken op:

Bent u in 2018 75 jaar of ouder? Dan kunt u gratis een
abonnement op WonenPlus ontvangen. De gemeente
Landsmeer biedt u het abonnement van WonenPlus aan
voor 2 jaar (t/m december 2020).

UITNODIGING

•• Plak bekabeling die
over de vloer loopt
met stevige tape
vast.

•• Wanneer u iets heeft dat kapot is, vraag dan aan het Repair
café of zij u verder kunnen helpen.

75 jaar of ouder? Gratis lid
van WonenPlus

Uitgave 50 · 11 december 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

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.
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Nieuws van de Gemeenteraad
Beeld- en Oordeelsvormende sessie
gemeenteraad Landsmeer
Donderdag 13 december 2018 vindt weer een Beeld- en
Oordeelsvormende (BO) sessie van de gemeenteraad van
Landsmeer plaats. U bent hiervoor welkom vanaf 20:00 uur
in het gemeentehuis van Landsmeer. Beeld en oordeelsvorming betekent de bespreking van de diverse voorstellen
door de raad met het college en door de raad zelf. Er wordt
in de BO sessie geen besluit genomen. Dat gebeurt in de
raadsvergadering van 20 december a.s.

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/

De volgende onderwerpen worden door de raad besproken:

Wilt u inspreken over bovenstaande onderwerpen of over
iets dat niet op de agenda staat? U kunt dit aanmelden 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.

•• Partiele herziening bestemmingsplan Het Lint

Agenda Commissie Bezwaarschriften Landsmeer

•• Belastingleges en verordeningen 2019

Zittingsdatum: dinsdag 11 december 2018

•• Neutrale begrotingswijziging 2018/2019

19.15 uur: Voorbespreking.

•• Bespreeknotitie LL over de boeren en het Landschap
Noord-Holland

19. 30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen het
besluit van 27 september 2018, inhoudende de
afwijzing van een urgentieverklaring op grond 		
van de Huisvestingsverordening.

•• De gemeenschappelijke regeling zonder meer 20192014
•• Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken
Wet sociale voorziening Landsmeer en nadere regels AB
Baanstede

20.00 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen het
besluit van 20 juli 2018, inhoudende de
weigering een persoon uit te schrijven uit de
Basisregistratie.

