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Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Op vrijdag 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag 2018, zijn in het gemeentehuis 15 vrijwilligers in het zonnetje gezet
door wethouder Mandy Elfferich.
verrichten. De 16 genomineerden die de eretitel vrijwilliger
van het jaar 2018 kregen staan symbool voor alle vrijwilligers
die onmisbaar zijn.

In totaal waren 16 vrijwilligers door hun vereniging of organisatie opgegeven, 1 vrijwilliger kon helaas niet aanwezig zijn.
De opkomst was groot en tijdens de officiële plechtigheid
heeft de wethouder haar waardering uitgesproken voor het
onbetaalde en onmisbare werk dat vrijwilligers – vaak op
de achtergrond – verrichten. Mandy Elfferich sprak iedere
vrijwilliger persoonlijk toe en bedankte hen voor hun inzet
voor de lokale samenleving. Bijzondere aandacht was er
voor de heer C. Knibbe, die zich al meer dan 40 jaar dagelijks
met niet aflatende ijver inzet. Hij was door de Protestantse
gemeenschap Landsmeer / Het Kruispunt voor gedragen.
Wethouder Elfferich heeft alle vrijwilligers onderscheiden met
het Zonnetje (de erespeld voor vrijwilligers), waarna ook een
VVV-bon, boek over het Twiske en een bos bloemen werden
overhandigd.

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

Burgerlijke stand
Geboorte
9 december 2018

Eline Maria, dochter van Ernstjan van Rijswijk en		
Monica Maria Rutten

Overlijden
4 december 2018

Trijntje Buurs gehuwd geweest met Cornelis Dral

5 december 2018

Elisabeth Kornelia Brigitte Manthey

9 december 2018

Cornelia Reen gehuwd geweest met 			
Johannes Wilhelmus Antonius van de Wiel

Ambtshalve uitschrijving BRP

Na het officiële programma kon men onder het genot van
een drankje en een hapje en een muzikale bijdrage van het
duo Fake Yellow Flowers napraten.

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.

Wereldwijde Dag van de Vrijwilliger
Elk jaar wordt in december wereldwijd de Dag van de Vrijwilliger gevierd en uitgebreid aandacht besteed aan de belangrijke functie van vrijwilligers in de samenleving op het gebied
van sport, gezondheidszorg, cultuur en andere maatschappelijke terreinen. Het college van B & W greep ook dit jaar
de gelegenheid aan om –mede namens de inwoners- haar
waardering te uiten voor de vele activiteiten de vrijwilligers

R. Aarts geboren 15-02-1969
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Gooi uw frituurvet niet in het riool, maar lever het in.
Dit kan in het winkelcentrum bij de Jumbo of op de
gemeentewerf.

ik gooi
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geen frituurvet
in het riool

Aanwijzingsbesluit
samenscholingsverbod
Algemene Plaatselijke
Verordening

Datum uitschrijving 13-11-2018

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

6 december 2018

Kanaaldijk 94A

Het plaatsen van een dakterras en
jacuzzi in achtertuin

10 december 2018 Noordeinde 44

Uitbreiding woning

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

LANDSMEER
SCHOON

Op 12 december 2018 heeft het college op
grond van artikel 2:47a van de APV, besloten het
gebied in en rondom het winkelcentrum Nieuwe
Gouw (conform bijgevoegde plattegrond) aan te
wijzen als een gebied waar het niet toegestaan
is om zich met twee of meer personen op te
houden tussen 19:00 uur en 07:00 uur.
Vanaf 18 december 2018 ligt het aanwijzingsbesluit gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Gemeente Landsmeer

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

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

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

Verzonden

Perceel

Onderwerp

11 december 2018

Uitgouw 3

Plaatsen kant- en klaar haag

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.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 19
december 2018.

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
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Aangepaste openingstijden gemeentehuis,
het Middelpunt en de gemeentewerf
In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis, het Middelpunt
en de gemeentewerf op maandag 24 december tot en met woensdag
26 december 2018 gesloten.
Op donderdag 27 december zijn het gemeentehuis, het Middelpunt en
de gemeentewerf weer open.
Op maandag 31 december zijn het gemeentehuis, het Middelpunt en
de gemeentewerf geopend tot 12.00 uur.

Nieuws van de Gemeenteraad
Vergadering gemeenteraad Landsmeer
Donderdag 20 december 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 de volgende onderwerpen op de agenda:

Voorstel over participatie voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
•• Partiele herziening bestemmingsplan Het Lint

•• Neutrale begrotingswijziging 2018/2019.
•• Bespreeknotitie LL over de boeren en het Landschap
Noord-Holland.

Blauwe zone gemeente
Landsmeer
Van maandag tot en met zaterdag van 10:00
uur tot en met 18:00 uur mag u alleen in de
blauwe zone in en rondom het centrum van de
gemeente Landsmeer parkeren als u een parkeerschijf, gehandicaptenparkeerkaart of een
ontheffing heeft. Deze moet u zichtbaar achter
uw autoruit plaatsen met de tijd van aankomst
aangegeven. U mag
maximaal 2 uur
parkeren.
Blauwe zones zijn
herkenbaar aan de
blauwe streep op de
weg en borden met
daar op de dagen
en tijden waarop de
blauwe zone geldt.

De jaarlijkse inzameling en verbranding van kerstbomen vindt plaats
op woensdag 9 januari 2019. De kerstbomen kunnen op 9 januari worden ingeleverd tussen 13.00 en 16.30 uur op de parkeerplaats aan de
Sportlaan. Voor iedere kerstboom geeft de gemeente een vergoeding
van € 0,25.

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/

•• Belastingleges en verordeningen 2019

•• De gemeenschappelijke regeling zonder meer 2019-2014

Kerstboomverbranding 2019

•• Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken
Wet sociale voorziening Landsmeer ne nadere regels AB
Baanstede

Exacte locaties van
de blauwe zones in
Landsmeer zijn:
•• Dorpsstraat
•• naast Zuideinde 10

Let op! De inzameling geldt niet voor handelaren.

•• Dr. M.L. Kingstraat
(deels)

Om 17.00 uur als het donker is ontsteekt de brandweer vervolgens het
vreugdevuur.

•• Burgweg nabij het
winkelcentrum

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/

Ophalen huisvuil op rond de
kerstdagen en nieuwjaar
De kerstdagen vallen dit jaar op dinsdag
en woensdag. Hierdoor wordt het GFT-afval op een andere datum opgehaald.
Op maandag 24 december wordt het GFT
ingezameld in Landsmeer Oostzijde van het
Lint en Landsmeer Westzijde van het Lint.
Op maandag 31 december wordt de grijze
container geleegd in Purmerland, Den Ilp,
Purmerlanderrijweg, Kanaaldijk en de Kanaalweg in plaats van 1 januari.
Op 2 januari wordt de grijze container
geleegd Landsmeer Oostzijde van het Lint
en op 3 januari Landsmeer Westzijde van het
Lint.
U kunt de rolcontainer zoals gebruikelijk
vóór 7.30 uur op de aanbiedplaats klaarzetten. U moet deze op dezelfde dag ook weer
weghalen.

