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Smileys in Landsmeer

Bekendmakingen

Sinds kort heeft de gemeente Landsmeer 2 verkeerssmiley’s in gebruik genomen. Deze smileys worden geplaatst op locaties waar mensen te hard rijden.
Ze moeten bestuurders helpen om bewust te worden van de snelheidsovertreding.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

De bestuurder krijgt een smile
te zien als hij zich aan de toegestane snelheid
houdt. Rijdt een bestuurder te hard, dan krijgt hij een boos gezicht
te zien. De
Smileys hangen ongeveer 4 weken op de huidige locatie. Daarna worden ze weer
op een andere locatie waar te hard gereden wordt ingezet.

Overlijden

Burgerlijke stand

Momenteel hangen de smiley’s in Purmerland en in de Van Beekstraat bij de entree van Landsmeer. Op beide locaties is de
maximum snelheid 30 km/h. Voor begin 2019 zijn er al diverse andere locaties gepland waar de smiley’s ingezet zullen worden.
De gemeente hoopt op deze manier bestuurders bewuster te laten worden van snelheidsovertredingen en daarmee Landsmeer veiliger te maken.

Veilig vuurwerk afsteken
Het is traditie dat we het nieuwe jaar inluiden met vuurwerk. Volgens een landelijk geldende regeling mag vuurwerk
worden afgestoken op 31 december van ‘s avonds 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Kijk voor informatie over het veilig afsteken van
vuurwerk op http://www.4vuurwerkveilig.nl. Het
is van belang om uitermate zorgvuldig en voorzichtig om te gaan met vuurwerk. Helaas gebeuren er ieder jaar weer ongelukken, ontstaat er
schade, raken mensen of huisdieren gewond of
overlijden zelfs. Behalve aandacht voor uw eigen
welzijn en gezondheid, is het ook van belang om
rekening te houden met buren en omstanders.
We zetten de regels voor het kopen en afsteken van vuurwerk op een rij.

•• Je mag alleen vuurwerk kopen dat voldoet aan
de eisen van de Nederlandse wet.

•• Je moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om
vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Op de
verpakking van het vuurwerk staat vanaf welke
leeftijd het vuurwerk gekocht mag worden.

Graag willen wij samen met u het nieuwe jaar instappen onder het
genot van een hapje en een drankje.
In de tent op het plein zal de burgemeester een korte
nieuwjaarstoespraak houden waarna live muziek gespeeld wordt en
u kunt genieten van overheerlijke lekkernijen.
Datum: Maandag 7 januari 2019
Tijd: Van 17.00 tot 20.00 uur
Plaats: De verwarmde tent met live muziek op het Raadhuisplein,
Landsmeer
Namens het college van Landsmeer bent u allen van harte welkom,
Burgemeester en Wethouders,
Anne Lize van der Stoel, Mandy Elfferich en Richard Quakernaat

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

18 december 2018 Kanaalweg 12A

Plaatsen toegangshek

18 december 2018 Zuiderzeelaan 87 en 89

Plaatsen gezamenlijke
steiger

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.

•• Je mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk
in bezit hebben. Buiten de verkoopdagen ook,
maar dan op een veilige, niet voor het publiek
toegankelijke plaats.

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.

Verleende vergunningen

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.

•• Officiële verkooppunten zijn open op 29, 30 en
31 december. Valt een van de verkoopdagen
(29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan
mag er op die dag geen vuurwerk worden
verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk
te verkopen op 28 december.

Geachte inwoner, relatie of genodigde,

11 december 2018 Anthonia van Staaijeren gehuwd geweest met 		
Eldert Tot

•• Vanaf de jaarwisseling 2018/2019 is het
verplicht om een lanceerstandaard te hebben
voor het veilig afsteken van vuurpijlen. Voor
informatie hierover kun je terecht op 		
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk

Kerstboomverbranding
2019
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. Let op! De

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)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:
Café de Driesprong Oud en Nieuw Party op 31 december 2018 en Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2019

Standplaatsvergunning Sportlaan en Raadshuisplein
Het college heeft op 14 december 2018 besloten een vergunning, als
bedoeld in artikel 5:18 van de APV te verlenen voor het innemen van een
standplaats in de periode van 29 januari 2019 t/m 2 februari 2019 op de
Marktplein ten behoeve van het promoten van Ziggo.
Verzenddatum 14 december 2018
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.

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 en
het Middelpunt weer open.

inzameling geldt niet voor handelaren.

Op maandag 31 december zijn het gemeentehuis en
het Middelpunt geopend tot 12.00 uur.

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

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

Kijk voor de reguliere openingstijden op landsmeer.nl

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer
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@GriffieR
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Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar
uitbreiding in Landsmeer

>>> Vervolg van pagina 2, editie Landsmeer

De prestatieafspraken met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale én haar huurdersvertegenwoordiging zijn
ondertekend! In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het realiseren van nieuwe afspraken tussen de gemeente
Landsmeer en deze partijen. Dit heeft geresulteerd in een goede samenwerking en levert bovendien een positieve bijdrage aan de toekomst van Landsmeer.
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Voorkom woninginbraak, ook
tijdens de feestdagen!
Tijdens de Kerstdagen en rond de jaarwisseling stijgt het aantal
woninginbraken altijd aanzienijk. De politie surveilleert regelmatig in
uw buurt om woninginbraak tegen te gaan en daders op te sporen.
Wat kunt u zelf doen om de kans op een inbraak in uw huis zo klein
mogelijk te maken?
•• Als u tijdens de feestdagen weg bent, vraag dan uw buren om uw huis
extra in de gaten te houden
•• Zorg ook dat uw huis een bewoonde indruk maakt: laat hier en daar licht
branden met een tijdschakelaar.

•• Eigen Haard en Rochdale gaan in samenwerking met de gemeente Landsmeer in gesprek om een doorstroomregeling
als Van Groot naar Beter waar mogelijk in te zetten.
•• Met beide woningcorporaties zijn nieuwe afspraken gemaakt over het behouden van de sociale huurvoorraad. In
2019 zullen er geen sociale huurwoningen geliberaliseerd of
verkocht worden.
•• Verder voert Eigen Haard een studie uit in Landsmeer om
aanbod te realiseren voor starters, jongeren, senioren of
zorgbehoevenden.
•• De woningcorporaties hebben duurzaamheid hoog op

de agenda staan. In de prestatieafspraken zijn afspraken
opgenomen met betrekking tot duurzaamheid. Daarnaast
worden de bewoners gestimuleerd om initiatieven op het
gebied van duurzaamheid te realiseren.
•• De gemeente Landsmeer gaat in samenwerking met Rochdale en Eigen Haard een haalbaarheidsonderzoek verrichten
voor de inbreidingslocatie de Oude Keern. In 2019 worden
op basis van de uitkomsten vervolgstappen genomen.
Dit zijn in grote lijnen de belangrijkste afspraken die zijn
gemaakt met Eigen Haard, Rochdale, haar huurdersvertegenwoordiging en de gemeente Landsmeer voor 2019 – 2020.

•• Zorg voor goede buitenverlichting aan de voor én achterzijde van uw
huis (bijvoorbeeld met een schemerschakelaar).
•• Laat geen onbekenden met u meelopen de flat of het trappenhuis in.
Open nooit vanuit uw huis de centrale toegangsdeur voor onbekenden!
•• Zorg dat tijdens het afsteken van vuurwerk niemand ongemerkt uw huis
in kan glippen.
•• Sluit ramen en deuren altijd goed af. Vergeet het nachtslot van de voordeur niet, ook als u even weggaat of gaat slapen. Sluit ook de tuin en uw
schuur goed af.
•• Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag hiervoor advies aan een Politie
Keurmerk Veilig Wonen erkend beveiligingsbedrijf 		
(www.politiekeurmerk.nl)

Wij wensen u veilige feestdagen!
Verdachte situatie? Bel 112
Ziet u verdachte personen in de tuin, personen die in huizen gluren of
hoort u glasgerinkel? Vertrouw op uw onderbuikgevoel en bel meteen
de politie via het alarmnummer 112. Uw telefoontje kan belangrijk zijn
en de pakkans van de dader(s) wordt hiermee vergroot!
Let bij zo’n verdachte situatie ook goed op het signalement van de
verdachte, maar ook op bijzondere kledingkenmerken en eventueel
het vervoermiddel (kleur, merk, type, kenteken). Deze informatie kan
de politie helpen bij de opsporing van de dader(s).
Niet spoedeisende zaken kunt u melden via het algemene nummer
van de politie via 0900-8844. Wilt u anoniem melden? Bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Ga voor meer informatie over woninginbraken in uw buurt naar
www.politie.nl en kijk onder ‘mijn buurt’.

v.l.n.r. M. van den Berg (Eigen Haard)
P. Roest (Huurdersvereniging Landsmeer),
R. Quakernaat (gemeente Landsmeer)

v.l.n.r. R. Quakernaat (gemeente Landsmeer)
H. van Buren (Rochdale)
Rose (Bewonerscommissie Landsmeer)

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.

