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Informatieavond herinrichting Sportpark
Op 6 maart 2019 heeft de gemeente Landsmeer een informatieavond over de herinrichting van het Sportpark georganiseerd. De avond is goed bezocht en er zijn door omwonenden veel goede suggesties gedaan. Waarvoor onze dank.
Nieuwe bomen en mogelijke aanleg bijenroute
Voor de aanleg van het fietspad zijn er bomen gekapt. Ter
compensatie zullen op een nader te bepalen locatie nieuwe
bomen worden geplant. Gelet op de reacties tijdens de informatieavond, gaat de gemeente graag op korte termijn met
direct aanwonenden (bewoners Harpoenier) bekijken waar de
bomen het beste kunnen worden geplaatst. Hierbij wordt ook
de IVN betrokken om te onderzoeken of het mogelijk is een
bijenroute en/of bloemenlint aan te leggen.

Evaluatie ontmoetingsplek
Naar aanleiding van de opmerkingen die er zijn gemaakt bij
de evaluatie van de ontmoetingsplek, willen we de functies
in dit gedeelte van het Sportpark meer van elkaar scheiden.
De gemeente zal daarom de vergunningaanvraag opstarten
om de container te verplaatsen naar ongeveer acht meter
richting het IVV veld en daarbij de container een kwartslag
te draaien. Hierdoor is er meer afstand tussen verschillende
functies , waardoor er minder overlast ontstaat door afval in
het losloopgebied voor de honden.

Per 1 april 2019 is het
Sportpark gesloten!
Wegens aangekondigde werkzaamheden aan het fietspad
gaat het Sportpark per 1 april 2019 dicht. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind mei afgerond.
Alle verenigingen blijven vanuit de Sportlaan bereikbaar.
Hoe de bereikbaarheid wordt geregeld, wordt door aannemer Dura Vermeer met de verschillende verenigingen
afgestemd. Voor nadere informatie hierover kunt u bij uw
vereniging terecht.

Daarnaast gaat de gemeente bekijken of er meer mogelijkheden zijn om jongeren aan te sporen zich beter aan te passen
als het gaat om opruimen van afval en gedrag naar andere
gebruikers van het Sportpark.

Betere scheiding speelvoorzieningen en 		
hondenlosloopgebied

Werkgroep Fietspad: Denkt u mee?
Het fietspad in het Sportpark wordt opgeknapt en verbreed
met daarnaast een voetpad. Met het verbreden van het fietspad ontstaat er een andere situatie. De gemeente wil graag
een werkgroep oprichten met betrokkenen om samen te
bekijken of een uitbreiding van de functie van het pad in de
toekomst mogelijk is. Tijdens de bijeenkomst heeft zich al een
groep mensen aangemeld.

Wenst u meer informatie over de herinrichting van het Sportpark? Kijk dan op landsmeer.nl (zoek op Sportpark) of neem
contact op met Cynthia van Leeuwen-Lohman via c.vanleeuwen@landsmeer.nl of 06-50037681.

de tuinen. Als eigenaar van een monument maakt u bovendien kans op een gratis energiescan ter waarde van € 950. Wilt
u weten wat úw ecologische footprint is: laat die maken bij
Laura Moningka van de Footprintchallenge.
Komt u met OV? Dan rijden gratis Twizy’s van VisitBeemster u
vanaf het centrum van Middenbeemster naar de beurslocatie.
De derde Regionale Duurzaamheidsbeurs is actueler en praktischer dan ooit. Entree is gratis. Tijden: 10.00 – 16.00 uur. Kijk
voor meer informatie op regionaleduurzaamheidsbeurs.nl

Twintig presentaties en workshops– waaronder van BN’ ers
zoals weerexpert Reinier van den Berg en frontvrouw Marjolein Jonker van de Tiny Houses Movement – vertellen over
achtergronden en schetsen toekomstbeelden. U krijgt gratis
tuinadvies van hovenier Bram Engberts, de Jamie Oliver onder

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

Aankondigingen controle
openbare verlichting
Maandelijks wordt er een controle- en reparatieronde
gehouden van de openbare verlichting in Landsmeer, Den
Ilp en Purmerland. Storingen worden verholpen, onderhoud gedaan en controles uitgevoerd. Is de oorzaak een
stroomstoring, dan wordt dit door Liander verholpen op
een ander tijdstip.
De eerstvolgende controle vindt plaats op 4 en 5 april. Storingen kunt u doorgeven via meldingenRZ@landsmeer.nl
of telefonisch via 020-4877111. Vermeld altijd het nummer
van de mast of de straat met dichtstbijzijnde huisnummer.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Overlijden
Janna Root gehuwd geweest met Jan Langenberg

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

13 maart 2019

Kanaalweg 9

Dam aanleggen

14 maart 2019

Zuideinde 69

Vervangen brug

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.

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:
Eetcafé juffrouw Tok Tok, verjaardagsfeest 30 maart 2019

Uitnodiging bewonersavond
woonruimteverdeling sociale woningbouw
Dinsdag 9 april van 19.30 uur tot 22.00 uur in het
Dorpshuis Landsmeer (inloop vanaf 19.00 uur)

Resultaten enquête woonruimteverdeling sociale woningbouw
Eind januari is een enquête gehouden om de mening te peilen van een
zo breed mogelijke groep inwoners over de verdeling van de schaarse
sociale huurwoning.
Doel van de enquête is het vinden van nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben eerder aan de beurt komen en waarbij
de doorstroming beter op gang komt. De schaarste wordt hiermee niet
opgelost, maar het moet tot een betere verdeling leiden.

De resultaten
In totaal waren er ruim 24.000 reacties van huurders, kopers, jong en oud,
wel en niet woningzoekend, waarvan 731 uit Landsmeer, die daarmee het
hoogste percentage reacties (6,4%) had.
De resultaten laten zien dat er veel verschillende meningen zijn in de regio.
Een belangrijk resultaat is dat er begrip is voor het toewijzen van een woning aan woningzoekenden die een woning hard nodig hebben, maar die
niet in de urgentie-regeling vallen.
In de enquête is door 45% van de deelnemers aangegeven meer dan de
helft van de woningen toe te willen wijzen aan woningzoekenden die heel
hard een woning nodig hebben.
Van de invullers vindt 39% het een redelijk alternatief, dat mensen die heel
hard een woning nodig hebben een tijdelijke woning of gedeelde woning
krijgen toegewezen, maar 54% vindt van niet. Zij vinden dat iedereen een
gewone sociale huurwoning moet krijgen, met een vast huurcontract.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Dit voorjaar worden er bijeenkomsten in de regio georganiseerd, ook in
Landsmeer, worden de uitkomsten besproken met inwoners en verder
gedacht over oplossingen. Deze gesprekken dienen als input voor woningcorporaties en gemeentebesturen.

Meer informatie
Wenst u meer informatie kijk dan op landsmeer.nl

Lees verder op pagina 4 >>>

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

Burgerlijke stand

Meer informatie

Wilt u ook weten wat u kunt doen om het milieu en uw portemonnee te besparen? Heel praktisch, in uw eigen huis of bedrijf? Of wilt u weten wat overheden of wooncorporaties van plan zijn? En wat dit voor u betekent? Kom dan op zaterdag
6 april naar Sporthal de Kloek in Middenbeemster.

Twintig presentaties en workshops

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Was u niet aanwezig en wilt u ook meedoen? Dan kunt u zich
nog tot 21 maart aanmelden via c.vanleeuwen@landsmeer.nl

Praktische weetjes en tips op Regionale
Duurzaamheidsbeurs

Vijftig bedrijven en organisaties uit de regio en daarbuiten
zijn op de beurs aanwezig. Zij tonen innovaties rond energiebesparing in huis en bedrijf, praktisch elektrisch vervoer,
duurzaam eten en handige recyclingproducten. Overheden
geven informatie over bruikbare regelingen en toekomstige
plannen. U hoort wat wooncorporaties of de vervoersregio
doen en wat de vier energiecoöperaties in de regio beogen.
Scholieren die meedoen aan de Solarbotenchallenge in juni in
Purmerend laten hun zelfgebouwde solarboten zien.

Bekendmakingen

16 maart 2019 Anna Elisabeth van der Meijde gehuwd geweest met
Pieter Adrianus van Brummelen

Op de avond zelf gaven gebruikers aan dat het wenselijk
is om speelvoorzieningen te scheiden van het hondenlosloopgebied. De gemeente gaat hiermee aan de slag. Er komt
een natuurlijke of natuurlijk lijkende afscheiding tussen de
speelvoorzieningen en het hondenlosloopgebied. Deze
afscheiding zal vanaf het water richting het fietspad lopen en
vervolgens langs het fietspad richting de eerste kruising met
het voetpad langs de omloop van het IVV-veld. De afscheiding wordt geplaatst nadat het fietspad klaar is.

Vijftig bedrijven en organisaties

Uitgave 13 · 26 maart 2019

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
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl
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www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer
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Subsidie 2020 aanvragen?
Dien uw aanvraag vóór 1 mei 2019 in.
Instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie in 2020 op grond van de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2016 kunnen hiervoor tot 1 mei 2019 een aanvraag bij
de gemeente indienen.
Instellingen of verenigingen kunnen voor diverse activiteiten subsidie aanvragen. Er zijn drie
verschillende soorten subsidie: budgetsubsidie,
stimuleringssubsidie en eenmalige subsidie.

Gebruik het aanvraagformulier
We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling
nemen als u gebruikmaakt van het subsidieaanvraagformulier. Dit formulier kunt u downloaden van landsmeer.nl. Op het aanvraagfor-

mulier staat vermeld welke gegevens u moet
meesturen voor het beoordelen van uw recht
op subsidie.

Meer informatie

Verwijderen boot

Voor meer informatie over de verschillende
soorten subsidie, de Algemene subsidieverordening en het aanvraagformulier kunt u kijken op:
landsmeer.nl

Op 14 maart 2019 aan de Gortesloot ter hoogte van Violierweg nrs. 1 t/m 11 heeft Team Handhaving Gemeente Landsmeer een boot in verwaarloosde toestand aangetroffen.
Dit is in strijd met artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 gemeente
Landsmeer. De boot is door Team Handhaving
voorzien van een gele sticker met datum. Als de
eigenaar van de boot geen reactie geeft of deze
niet zelf verwijdert, zal de gemeente Landsmeer
de boot op 11 april 2019 verwijderen. De eigenaar kan voor meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Nieuws van de
Gemeenteraad
Vergadering gemeenteraad Landsmeer
Donderdag 28 maart 2019 vindt een raadsvergadering van de gemeenteraad van Landsmeer
plaats. U bent welkom vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer.
Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda:
•• Zienswijze Kadernota GGD 2020
•• Algemene Plaatselijke Verordening Landsmeer
2019
•• Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid
2019-2023
•• Ambitiedocument “Landsmeer geeft ruimte
aan haar omgeving”
•• Krediet Meervalweg voor riolering en bestrating

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/
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/
U vindt op deze website ook de vergaderstukken.

Verwijderen fietsen
Op 14 maart 2019 aan de openbare weg Dorpsstraat ter hoogte van de Rabo Bank heeft Team
Handhaving een viertal fietsen in verwaarloosde toestand aangetroffen.
Dit is in strijd met artikel 5:5, eerste lid van de
Algemene Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Landsmeer.
De fietsen zijn door Team Handhaving voorzien
van een gele sticker met datum. Als de eigenaren van de fietsen geen reactie geven of deze
niet zelf verwijderen, zal de gemeente de fietsen
op 11 april 2019 verwijderen.
De eigenaren kunnen voor meer informatie
contact opnemen met Team Handhaving via
020 – 4877111.

Duurzaam Landsmeer: er komen steeds meer laadpalen
Afgelopen week zijn er weer drie vergunningen voor laadpalen afgegeven. Het plaatsen van elektrische laadpalen is onderdeel
van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Landsmeer 2018-2024. Op dit moment zijn er al 12 laadpalen gerealiseerd.
Ook een laadpaal aanvragen?
U kunt een laadpaal aanvragen via openbaarladen.nl. Voor de
aanvraag en plaatsing worden geen kosten in rekening gebracht,
gebruikers van de laadpalen betalen alleen de afgenomen elektriciteit.

Voorwaarden voor plaatsing:
•• U bent in het bezit van een elektrisch voertuig of kunt aantonen dat een dergelijk voertuig is aangeschaft maar nog niet is
geleverd;
•• U parkeert op de openbare weg en heeft geen mogelijkheden
tot parkeren op eigen terrein of terrein van de werkgever. On-

der parkeren op eigen terrein wordt ook bedoeld het parkeren
in een garage of onder een carport;
•• U bezit een elektrisch voertuig dat een minimale actieradius
van 100 kilometer heeft.
De laadpaal is voor beschikbaar voor iedereen, dus niet alleen
voor de aanvrager.

Meer informatie
Kijk op www.landsmeer.nl onder Diensten en Producten voor
meer gedetailleerde informatie.

