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Maand van de Geschiedenis in Landsmeer

Bekendmakingen

In oktober brengen duizenden culturele organisaties geschiedenis onder de aandacht
Praktische informatie

Parkeren

Gratis, bij het
Vertrekpunt:
Parkeerplaats Ilperveld vertrekpunt.
Kanaaldijk 32A
1121 NX Landsmeer
Prijs:

Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober organiseren
de Oudheidkundige vereniging Landsmeer en Landschap
Noord-Holland twee unieke vaartochten rondom Zij/Hij, het
thema van 2019. Ontdek de rol van de vrouw op het land en
het water in Landsmeer tijdens deze tochten.
De vaartochten door het Ilperveld zijn op zondag 13 oktober
en 20 oktober.
Stap aan boord en vaar mee door dit prachtige veenweidegebied. De schipper vaart je tussen de vele eilandjes die vele
vrouwennamen hebben door naar de locaties waar je iets
terug kan zien van het boerenleven in dit gebied. Onderweg
vertelt de gids van de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer meer over de bijzondere rol van de vrouw op het land
en het water in de kernen in Landsmeer.

Wanneer
13 oktober 2019,
13.30 tot 15.30 uur
20 oktober 2019,
13.30 tot 15.30 uur

Donateur:

€10,-

€7,50

André, zoon van Jacobus Adrianus Hendrik Klaasse Bos en Eveline de Boer

Standaard:

€15,-

€10,-

23 september 2019

Aanmelden via www.gaatumee.nl

Lexie Kenna dochter van Paul Wormsbecher en Brenda van Hoek

Oktober is de Maand van de Geschiedenis

Partnerschapsregistratie

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste
geschiedenisevenement van Nederland. In oktober 2019
brengen we een ander perspectief over het voetlicht. In tijden
van #MeToo, #HeForShe en de eerste moslima’s in het Amerikaanse Congres kijkt de Maand van de Geschiedenis terug:
hoe zijn genderverschillen historisch gevormd? Een maand
lang brengt de Maand van de Geschiedenis in samenwerking
met duizenden culturele organisaties geschiedenis onder de
aandacht bij miljoenen Nederlanders.

19 september 2019 Boris Jan van den Berg en Ellen Evers

Ontdek gisteren, begrijp vandaag. Bekijk het complete programma op: www.maandvandegeschiedenis.nl.

Verzonden

Perceel

Onderwerp

24 september 2019

Zuiderzeelaan 83

Plaatsen steiger

25 september 2019

Lisstraat 25

Aanbouw voorzijde
(activiteit: bouwen)

Locatie: Dienstencentrum Landsmeer
Tijdstip: 13.00 tot 15.00 uur

Dinsdag 8 oktober 2019

In een interactieve voorlichtingsbijeenkomst vertelt een
ervaren voorlichter op het gebied van woningbeveiliging
meer over het voorkomen van woninginbraken en woningovervallen. Ook geeft de voorlichter tips hoe bewoners
de kans kunnen verkleinen om slachtoffer te worden van
een babbeltruc. Ondersteund met filmbeelden komen de
verschillende vormen van inbraken, woningovervallen en
babbeltrucs aan bod. Deelnemers krijgen toelichting op organisatorische maatregelen die zij kunnen nemen. Ook komen
technische maatregelen aan bod en krijgen ze praktische tips
die geen geld kosten, maar wel direct bijdragen aan (sociale)
veiligheid.

Op de wekelijkse markt van Landsmeer staat het team van de
politie voor u klaar met meer informatie over het Politiekeurmerk veilig wonen en over het nut en de noodzaak van goed
hang- en sluitwerk.

Geboorte
24 september 2019

georganiseerd om de bewustwording van de inwoners te
vergroten met betrekking tot woninginbraken.

Locatie; Marktplein Landsmeer

Burgerlijke stand

Kind

Van 7 tot en met 13 oktober is de landelijke Week van de Veiligheid (WvdV). Inwoners en ondernemers kunnen veel
ellende voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en preventieve maatregelen te nemen. De gemeente
Landsmeer, in samenwerking met de regionale politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV),
heeft diverse zichtbare en onzichtbare initiatieven in Landsmeer en organiseert daarnaast verschillende bijeenkomsten
in de gemeente.
De hele week loopt de campagne en worden bijeenkomsten
Vrijdag 11 oktober

Vrijdag 11 oktober 2019:

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Volwassenen

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

Een bewustwordingsactie van Politie, Boa’s op een aantal
plekken in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland.

Uitgave 40 · 1 oktober 2019

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

23 september 2019

Van Beekstraat 18

Tijdelijk parkeerterrein

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

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.
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.

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: DJ en live muziek op 12, 19 en 26 oktober 2019 van
21.00-02.00 uur.

10 tot en met 14 oktober balie
Gemeentehuis dicht
Vanaf donderdagavond 10 oktober gaat de gemeente Landsmeer
over naar een andere systeemprovider. De sluiting duurt tot en met
14 oktober. Het gevolg hiervan is dat de Publieksbalie gesloten is
voor alle diensten.
Houdt u hier rekening mee met bijvoorbeeld
het aanvragen van uw paspoort of rijbewijs en
ook het ophalen hiervan. Ook bij het aanvragen
van een Verklaring Omtrent het Gedrag of het
aanvragen van een uittreksel.

Telefonische bereikbaarheid gemeente
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.

Lees verder op pagina 4 >>>
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

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

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR
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Programma van eisen voor het OV in
Zaanstreek-Waterland vastgesteld

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft ingestemd met het programma van eisen
(PvE) en de reactienota voor de aanbesteding van de OV-concessie Zaanstreek-Waterland. De
accenten: zero emissie, een hogere kwaliteit van dienstverlening en meer betrokkenheid van de
gemeenten en inwoners.
Openbaar vervoer concessie in
Zaanstreek-Waterland
De huidige OV-concessie voor het busvervoer
in Zaanstreek-Waterland loopt in december
2021 af. De Vervoerregio bereidt daarom een
nieuwe aanbesteding voor. De nieuwe concessie geeft een vervoerbedrijf het exclusieve recht
om openbaar vervoer te verrichten binnen het
gebied Zaanstreek-Waterland vanaf eind 2021.
Het gebied bestaat uit de gemeenten Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Uitkomsten burgerparticipatie meegenomen
In het PvE zijn wensen van reizigers, inwoners
uit alle betrokken gemeenten, gemeenten
zelf en belangengroeperingen meegenomen.
Hiervoor heeft de Vervoerregio een uitgebreid
traject van burgerparticipatie en inspraak
ingezet. Alle ontvangen reacties van publiek,
gemeenten, adviescommissies, vervoerders
en belangengroeperingen zijn gebundeld en
van commentaar voorzien in de reactienota.
Het huidige vervoersaanbod in Zaanstreek en
Waterland wordt goed gewaardeerd, zo blijkt
uit de OV-klantenbarometer en de burgerparticipatie, en is daarom het uitgangspunt in het
PvE. Daarnaast is een aantal nieuwe accenten

gelegd, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid, innovatieve vormen van mobiliteit en
een hogere kwaliteit van dienstverlening. Er
komt een vergaande transitie naar zero emissie
vervoer, 80% van de bussen moet bij aanvang
van de concessie rijden zonder uitstoot van
schadelijke stoffen.

Wijzigingen: avondbediening en verdubbeling ritten
De ontvangen reacties en zienswijzen hebben
geleid tot aanpassingen in het PvE. De belangrijkste zijn: de avondbediening tot 23.00 uur op
de ontsluitende lijnen is verplicht, ook in het
weekend. Het aantal verplichte ritten naar zowel
Oostzaan als Landsmeer in de spits is verdubbeld naar vier. In de avonduren zal hier tot
24.00 uur doorgereden moeten worden. Verder
wordt de procedure tot de jaarlijkse wijziging
van de dienstregeling zó vormgegeven dat de
betrokkenheid van de inliggende gemeenten
wordt vergroot.
Vóór de zomer van 2020 is dan de uiteindelijke
gunning voorzien en wordt gestart met de
voorbereiding van de nieuwe concessie, welke
start in december 2021..
Het PvE en de reactienota zijn te downloaden
via de homepage van www.vervoerregio.nl.

