Gemeente NIEUWS

Uitgave 39 · 24 september 2019

Gemeente Landsmeer

Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

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

Landelijke Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober

Bekendmakingen

gemeente.

Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!

De jaarlijks terugkerende landelijke campagne van de Week
van de Veiligheid op radio en social media vindt plaats
van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober 2019. Ook
Landsmeer doet hier dit jaar aan mee. Vanaf 7 tot en met 13
oktober staat er elke dag een andere veiligheidstip klaar op
website en social media kanalen van de gemeente. Zie voor
meer informatie voor het programma van de Week van de
Veiligheid vanaf 1 oktober in het Kompas, de website van de
gemeente, www.landsmeer.nl en social media kanalen van de

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers,
gemeenten en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Burgernet maakt gebruik van het
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. Het netwerk wordt ingezet bij dringende zaken zoals
inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval. Deelnemers ontvangen een sms of spraakbericht met het
verzoek om uit te kijken naar een verdachte persoon of een
voertuig. Informatie kunnen zij dan doorgeven via het gratis
Burgernetnummer. U kunt zich aanmelden via burgernet.nl.

In elk huishouden neemt het datagebruik sterk toe. We kijken digitale tv, gamen, luisteren muziek via internet en
streamen filmpjes. Ook komen er steeds meer slimme apparaten bij. Ons datagebruik stijgt in Nederland elk jaar met zo’n
30%. Glasvezel kan die groei aan en daarmee is Landsmeer klaar voor alle mogelijkheden van het internet. Nu en in de
toekomst.
Eerder is het project aanleg glasvezel in het buitengebied van
onze gemeente opgestart, daar komt nu ook de aanleg van
glasvezel in het dorp Landsmeer bij. Vanaf 7 oktober starten
de werkzaamheden in het dorp Landsmeer.

Meer informatie:
Inwoners kunnen voor alle vragen over de aanleg, planning
en voordelen van glasvezel vanaf 11 oktober elke vrijdag van
12.00 tot 20.00 uur terecht in het glasvezelinformatiepunt
aan het Marktplein, naast Van Dijk’s Doe Het Zelf. Bewoners
kunnen de postcodecheck op kpnnetwerk.nl doen en zich
inschrijven voor updates over glasvezel om op de hoogte te
blijven van de werkzaamheden.

Terugblik ZZP-Event van 17 september 2019
Op 17 september vond in Monnickendam het ZZP netwerkevent plaats, dat georganiseerd
is door gemeente Landsmeer en Waterland. Het thema van dit event was ‘samenwerking’.
De bijeenkomst is zeer geslaagde, er waren veel zzp’ers uit Landsmeer en de regiogemeenten op dit event afgekomen. De rode draad van de avond was samenwerken en netwerken
onder het genot van een hapje en een drankje.
Beste ondernemer,

De workshop pitchen met feedback, die door ondernemer
Clara Overes is verzorgd, was een groot succes. Zzp’ers kregen
na een pauze de mogelijkheid om zichzelf te presenteren en
deden dat bijna allemaal netjes binnen de 60 seconden. Het
bedrijfsleven van Landsmeer was ook vertegenwoordigd.
Ellen Metgod, voorzitter van de Bedrijfsbelangen Vereniging
Landsmeer was aanwezig en heeft tijdens de pitch de nieuwe
koers van de BVL gepresenteerd.

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

17 september 2019: Frederik Jacobus van der Linde en Marijke Wilma Vis

Ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Als blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B&W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.
Geboren

Datum uitschrijving

Mohamed Jamal Mohamed

17-01-1990

12-08-2019

Hakan Pinar

11-02-1973

08-08-2019

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.

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:
Restaurant De Zuyd, diner met live muziek op zondag 13 oktober 2019 van
17.00 tot 23.00 uur.

10 tot en met 14 oktober balie
gemeentehuis dicht
Op donderdagavond 10 oktober gaat de gemeente Landsmeer
over naar een ander systeemprovider. Het gevolg hiervan is dat
de Publieksbalie gesloten is voor alle diensten gedurende avondopenstelling van 10 oktober, vrijdag 11 oktober en maandag 14
oktober.

ZZP
EVENT

Houdt u hier rekening mee met bijvoorbeeld het aanvragen van uw

gen van een Verklaring Omtrent het Gedrag of het aanvragen van een
De gemeenten
Landsmeer en Waterland organiseren een netwerkbijeenkomst
event graag een vervolg
wil geven.
met gastsprekers en een workshop pitchen voor alle zzp‘ers in de regiouittreksel.
Waterland.

Telefonische bereik-

Dinsdag 17 september a.s. van 19.30 – 22.00 uurbaarheid gemeente
bij Sail en Surf Center, Galgeriet 5G in Monnickendam

Programma
19.15 uur

Inloop

19.30 uur

Opening door wethouder Bas ten Have van de
gemeente Waterland

19.35 uur

Gastsprekers

19.55 uur

Workshop pitchen

20.30 uur

Pauze

20.45 uur

Pitchen met feedback

21.30 uur

Afsluiting door wethouder Richard Quakernaat
van de gemeente Landsmeer

21.35 uur

Netwerkborrel

22.00 uur

Einde bijeenkomst

De gemeente is wel
telefonisch bereikbaar
gedurende die dagen.
Komt u bijvoorbeeld
aangifte doen van
geboorte, neem dan
van tevoren contact op
met de gemeente.

Staand in het midden: wethouder Economische Zaken Landsmeer, Richard Quakernaat]

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Partnerschapsregistratie:

Hoe kun je door samenwerking meer omzet genereren en hoe presenteer
je
paspoort
of rijbewijs en ook het ophalen hiervan. Ook bij het aanvraDe avond is afgesloten
door
wethouder
Quakernaat,
die
het naar huis!
jezelf
als ondernemer?
Kom met
vragen en ga met
antwoorden

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

Dit geldt voor:

Na glasvezel in de buitengebieden, vanaf 7 oktober ook in
het dorp Landsmeer

De avond werd geopend door wethouder Bas ten Have, die
het belang van zzp’ers en samenwerking heeft benadrukt.
De eerste spreker van de avond was Jan Peter Valk, ondernemer van het jaar 2018 in Waterland. De volgende spreker
was Elize Overmars, inkoper bij gemeente Waterland, die de
zzp’ers heeft geïnformeerd over het in beeld komen bij de
overheid voor opdrachten. De laatste gastspreker was Mylene
Oudejans van Studio van Hout uit Landsmeer. Zij heeft zzp’ers
geïnspireerd met haar unieke businessverhaal en haar businessruimte voor groepen en zelfstandigen gepresenteerd.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

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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