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Bekendmakingen

Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei:
Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van harte uit om de (nationale) herdenkingen op zaterdag
4 mei bij te wonen. Om 15.00 uur vindt de plechtigheid plaats in het Landsmeerderveld en om 20.00 uur in de
Calkoenstraat. U wordt in de gelegenheid gesteld om bloemen te leggen bij beide monumenten.

Programma herdenkingsbijeenkomst
zaterdag 4 mei 2018

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand

Avondprogramma herdenkingsbijeenkomst
zaterdag 4 mei 2019
18.00 uur Nederlandse vlaggen in de gemeente halfstok *
(gemeentehuis, politiebureau, Hervormde Kerk,
Calkoenstraat-monument).
Engelse vlag in top (gemeentehuis).
19.00 uur Korte herdenkingsbijeenkomst in Het Kruispunt,
Calkoenstraat 12a (organisatie kerk).
De bijeenkomst is voorbereid door het Oecumenisch Beraad Landsmeer.
Met ingang van 4 mei 2019 is er gekozen voor
een verstillend moment van herdenking (in
plaats van meditatie) met het ontsteken van
de kaarsen voor alle mensen die een diep
verlangen koesteren naar en zich inzetten voor
vrijheid.
De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd
door korte optredens van Gemengde
Zangvereniging Zang en Vriendschap uit Landsmeer.
De herdenking duurt 20 minuten. Iedereen is
van harte welkom om deze bijeenkomst bij te
wonen.
19:20 uur Einde herdenkingsbijeenkomst in Het Kruispunt.

Iedereen is uitgenodigd om bij deze kranslegging aanwezig
te zijn.

Middagprogramma herdenkingsbijeenkomst
zaterdag 4 mei 2019

19:20 tot Lopen naar het Raadhuisplein en verzamelen.
19:30 uur Aansluiten bij de stille tocht vanaf het Raadhuisplein.
19.35 uur Start stille tocht vanaf het gemeentehuis naar
het herdenkingsplein Calkoenstraat. Veteranen
lopen mee in de stille tocht.
19.45 uur Aankomst bij het monument waar muziekvereniging Amicitia stemmige muziek ten gehore
zal brengen.
19.59 tot De Last Post gevolgd door 2 minuten stilte.
20.00 uur

12.30 uur Ontvangst van het 99th squadron van de Royal
Air Force door burgemeester A.L.E.C. van der
Stoel en de heer J. Graas, voorzitter van Stichting
Aircraft Recovery Group.

14.45 uur Aankomst en herdenkingsbijeenkomst bij het
Vickers-Wellington monument:

20.04 uur Toespraak door:
•• burgemeester A.L.E.C. van der Stoel;
•• de heer A.D. Goede;
•• Wing Commander K. Latchman.
20.20 uur Kranslegging door:
•• het college van burgemeester en wethouders;

•• muziekvereniging De Eendracht speelt een
aantal muzikale stukken;

•• de gemeenteraad;

•• toespraak door burgemeester A.L.E.C. van der
Stoel namens de gemeente;

•• de veteranen Landsmeer;

•• Wing Commander K. Latchman;
•• de Lionsclub Landsmeer;
waarna de opening van het defilé wordt ingezet.
Tijdens het defilé wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om bloemen te leggen bij het
monument.

•• toespraak door de heer J. Graas namens Stichting Aircraft Recovery Group;
•• toespraak door Wing Commander K. Latchman
namens het 99th squadron van de Royal Air
Force;
•• de Last Post;

tot 21:00
uur

•• 2 minuten stilte;
•• het Nederlandse en Engelse volkslied;
•• kransleggingen.
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Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Veilig wonen: brand voorkomen!
Jaarlijks krijgt de brandweer
duizenden meldingen van
woningbrand. Soms is er alleen
materiële schade, maar ieder
jaar zijn er honderden gewonden en tientallen doden. Brand
is goed te voorkomen, maar
dan moet je wel maatregelen
nemen!
Om hier aandacht aan te geven
heeft de gemeente Landsmeer
samen met de brandweer
brandveiligheidschecks verricht
bij de inwoners van Landsmeer,
Purmerland en Den Ilp. Waar de
brandweer het nodig achtte is
tevens een rookmelder geplaatst.
Heeft u deze kans op een
brandveiligheidscheck gemist
maar wilt u wel weten hoe uw
woning ervoor staat? Kijk dan op
landsmeer.nl

Fietsvaren Amsterdam Wetlands
(Ilperveld)
In deze waterwereld vind je geen fietspaden, maar is de boot het belangrijkste transportmiddel. In de zomermaanden biedt Landschap Noord-Holland de mogelijkheid om een fietstocht te combineren met een vaarexcursie. Je stapt met je fiets op bij het bezoekerscentrum aan de Kanaaldijk 32a
en vaart in een uur dwars door het natuurgebied naar de Weegbreesingel
bij het centrum van Landsmeer. Een unieke ervaring. Elke zaterdag zijn er
twee vaartochten, om 10.30 en 13.30 uur. Plaatsen zijn beperkt, dus wees
er snel bij en reserveer alvast een plek.
www.gaatumee.nl

Na afloop van het defilé is iedereen van harte
welkom in de Voorhof van Het Kruispunt voor
een kopje koffie en in de kerkzaal is er mogelijkheid tot bezinning en het luisteren naar muziek
en gedichten.

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

Overlijden

*hangt u ook uw vlag halfstok?

15.45/16.00 uur Vertrek per boot terug.

Openingstijden
Gemeentehuis

21 april 2019 Vaia Lucía dochter van Paco Felipe Weekenstroo en 		
Linda Schuurman

Kom varen en ontspannen in eilandenrijk Ilperveld boven de rook van
Amsterdam. Dit stille, fraai watergebied met honderden eilanden van
trilveen is een brak veenweidegebied. Een echte natuurparel met veel
water- en weidevogels. Koeien, schapen en geiten grazen.

20.02 uur Het Nederlandse en Engelse volkslied.

14.00 uur Vertrek per boot naar het Vickers-Wellington
monument in het Landsmeerderveld.

Geboorte

21 april 2019 Franciscus Dionysius Josephus Borghuis gehuwd geweest
met Willemina Maria Theresia Seijger

18:45 uur Ontvangst veteranen op het Gemeentehuis.

Op zaterdag 4 mei 2019 om 15.00 uur legt een groep
Engelse oorlogsvliegers een krans bij het Vickers-Wellington
monument in het Landsmeerderveld. Hierbij zijn veteranen
en ook actieve leden van het 99th squadron van de Royal Air
Force aanwezig. Muziekvereniging De Eendracht levert de
muzikale bijdrage.
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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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Twitter
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Het historische rondje Landsmeer voert je langs unieke locaties van historisch, cultureel en natuurlijk belang. Langs de route vind je verschillende informatieborden met uitgebreide achtergrondinformatie over dit gebied.
uiteindelijk weer in Landsmeer. Dit dorp ligt op
steenworp afstand van Amsterdam, Zaanstad en
Purmerend.

Bijzondere bezienswaardigheden
Onderweg kun je genieten van allerlei bijzonder
plekjes die het bewonderen waard zijn. Neem
bijvoorbeeld eens een kijkje bij de monumentale Twiskemolen, ervaar het Ilperveld en bezoek
de Paterspoel en Suzanna sluis en het Grote Huis
middenin Landsmeer. Op deze plekken kom je
meer te weten over de historie van deze regio.
https://www.route.nl/fietsroute/753444/historisch-rondje-landsmeer

Informatie is gegeven
•• in ‘Het Kompas’;
•• op de gemeentewebsite;
•• in een informatiefolder, huis-aan-huis bezorgd;
•• via interviews in de media.

•• op drie bijeenkomsten met 400 bezoekers (50
Den Ilp, 75 Purmerland en 250-275 Landsmeer) in de dorpshuizen van Den Ilp, Purmerland en Landsmeer;
•• drie dagen stonden raadsleden in een pop-upstore in het winkelcentrum van Landsmeer.

Peiling
Foto’s: Ria de Boer

De gemeente Landsmeer houdt op 5 mei haar eerste Vrijheidsmaaltijd. Alle Landsmeerders
zijn van harte welkom om aan te schuiven bij deze gratis lunch in de hal van het winkelcentrum Nieuwe Gouw in Landsmeer, van 12.30 uur tot en met 14.30 uur.
Omdat er een beperkt aantal plaatsen zijn, is aanmelden wel verplicht via
Dit kan tot uiterlijk 2 mei aanstaande.

De gemeenteraad zou eerst in december
2018 een besluit nemen over de Bestuurlijke
Toekomst. Later besloot hij eerst inwoners te
informeren en met hen in gesprek te gaan.
Raadsbreed zijn inwoners vanaf januari uitgebreid geïnformeerd en zijn vragen, meningen
en standpunten van de burgers opgehaald.
In lijn met moties van de raad in de periode
2017-2018 en het raadsprogramma 2018–2022,
was het uitgangspunt een bestuurlijke fusie met
Edam-Volendam en Waterland.

De raad is in gesprek gegaan met inwoners

Uitnodiging Vrijheidsmaaltijd Landsmeer

secretariaat@landsmeer.nl

De raad neemt op 23 mei een besluit
over de zelfstandigheid van Landsmeer
De raad besloot dit in de BO-sessie van donderdag 11 april.

Historisch rondje Landsmeer

Landsmeer vormt samen met de kernen Den
Ilp en Purmerland een uitgestrekt lintdorp,
omringd door een waterrijke en groene omgeving. Aan de ene kant strekt het natuurgebied
Ilperveld zich uit en aan de andere kant ligt het
recreatiegebied het Twiske. Het Ilperveld is een
uitgestrekt fraai watergebied met honderden
eilanden van trilveen. Huur een bootje bij Landschap Noord-Holland om hier te varen en ga
eens op het trilveen staan voor een unieke beleving. Via de dorpskern van Landsmeer fiets je
langs diverse horecagelegenheden, waar je een
pauze in kunt lassen onderweg, naar het Twiske
met de Stootersplas. Het Twiske biedt naast rust
ook volop mogelijkheden voor waterrecreanten,
zoals surfen, duiken, suppen, zeilen, paardrijden,
mountainbiken en meer. Je eindigt je tocht

Nieuws van de Gemeenteraad

Er is een antwoordkaart verstuurd naar elke
inwoner boven de 18 jaar. Hierbij is gevraagd
of men extra informatie nodig had en of men
nog iets wilde meegeven aan raadsleden. Van
de 9.000 uitgezette kaartjes zijn er 732 teruggestuurd. Hiervan heeft ongeveer een derde op
eigen verzoek extra informatie of telefonisch
contact gehad.

Participatie voldoende
Dit hele participatieproces is in de vergadering
van 11 april j.l. kritisch besproken. Zo was niet
alle informatie goed afgestemd op het kennisniveau van inwoners. Ook was het niet voor

iedereen duidelijkheid dat de raad nog een
besluit moest nemen. De raad is tevreden dat
zij persoonlijk inwoners heeft geïnformeerd en
met hen in gesprek is gegaan. Door het merendeel van de raad is het participatieproces als
voldoende gekwalificeerd.

Hoe nu verder
De opgehaalde informatie laat een divers beeld
zien; er komt geen eenduidige richting naar
voren voor de bestuurlijke toekomst. Iedere
fractie in de raad gaat de opgehaalde informatie
voor de eigen standpuntbepaling gebruiken.
In de vergadering van 16 mei gaat de raad zijn
standpunten uitwisselen. Op 23 mei volgt dan
besluitvorming.

24/7 informatie en
toegankelijkheid op
www.landsmeer.nl

