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Interview Burgemeester Dennis Straat over de Week van de
Veiligheid, 7 tot 14 oktober
Waarom doet Landsmeer mee met de Week van de Veiligheid dit jaar?
Burgemeester Straat: Landsmeer doet met de Week van de veiligheid mee omdat
veiligheid een belangrijk thema is voor iedereen. Vorig jaar stond brandveiligheid
centraal. Dit jaar inbraakpreventie. Juist omdat de impact van een inbraak grote –
emotionele- gevolgen kan hebben op slachtoffers. Dat willen we met elkaar voorkomen en daarom besteden we aandacht aan preventie. Vooral om inwoners te
informeren over het gebruik van bijvoorbeeld babbeltrucs aan de deur om ‘snel’ even
binnen te komen en dan huisraad te stelen, beter hang- en sluitwerk te installeren en
dat inwoners veiligheidsscans konden aanvragen waar experts hun huis controleren
hoe inbraakgevoelig die dan is en wat er tegen gedaan kan worden. Allemaal activiteiten om inwoners bewust te maken om inbraken tegen te gaan. Daarnaast zijn er
verkeerscontroles uitgevoerd.
Wat heeft de gemeente Landsmeer, in samenwerking
met andere instanties gedaan in die week? plaatsgevonden?
Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd tijdens deze
campagneweek en inwoners konden gratis een veiligheidsscan inbraakpreventie aanvragen. Daar zijn 18 aanvragen op
gekomen. Er is ook een interactieve voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd waar een ervaren voorlichter op het gebied
van woningbeveiliging meer verteld heeft over het voorkomen van woninginbraken en woningovervallen door middel
van ‘babbeltrucs’. En op de weekmarkt hebben meer dan 40
inwoners informatie en tips voor inbraakpreventie gekregen.
De laatste actie van de week was er een verkeerscontrole in
het licht van de Week van de Veiligheid, op de vrijdagavond.
Deze was niet aangekondigd natuurlijk. Tijdens deze verkeerscontroles in Den Ilp, Landsmeer, Purmerend en Oostzaan
heeft de politie vrijdagmiddag en -avond meerdere boetes
uitgedeeld en een auto in beslag genomen. De meeste
boetes werden uitgeschreven voor het onverzekerd rijden op
de openbare weg, het rijden zonder helm op een bromfiets
en het fietsen zonder licht. Tot slot zijn er de hele week via
de gemeentelijke site en Facebook pagina veel tips en trucs
gepubliceerd die woninginbraak kunnen voorkomen.

Is u daarbij nog iets opgevallen?
Ja, hoe gemakkelijk het soms is om een huis binnen te komen.
Ik was op dinsdag, samen met de politie en een boa, op
stap bij de voetjesactie en er zijn 50 voetjes neergelegd. Dat
zouden dus ook inbrekers kunnen zijn geweest. Daar maak
ik mij zorgen om. Nu de dagen korter worden, neemt de
criminaliteit volgens de politie toe. Dat moeten we serieus
nemen. Daarnaast, omdat het eerder donker wordt, is het
rijden zonder licht zó onverstandig. Je kunt zoveel sneller een
ongeluk krijgen. Bovendien is dat nu écht iets wat iedereen
makkelijk kan voorkomen.

Paspoort aanvragen en
ophalen op 18 november
niet mogelijk
Op maandag 18 november kunt u geen
paspoort of identiteitskaart aanvragen bij
de gemeente. Ook kunnen we die dag geen
paspoorten en id-kaarten uitreiken. We
vervangen namelijk de apparatuur om de
reisdocumenten te maken. Een rijbewijs of
ander product kunt u deze dag wel aanvragen. Spoedaanvragen die op vrijdag 15 november worden zijn daarom ook pas dinsdag
19 november af te halen.
Wist u dat u ook een afspraak kan maken
voor het aanvragen van een paspoort? Kijk
hiervoor op: bit.ly/2AXNw4T

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

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

9 oktober 2019

Zuiderzeelaan

99 Plaatsen steiger

13 oktober 2019

Den Ilp 97

Bouwen schuur en
recreatiewoning

14 oktober 2019

Zuiderzeelaan 101

Aanvraag aanlegsteiger

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

De damwand langs het Sportpark vanaf tennisvereniging tot aan de
Watersportvereniging De Breek wordt vervangen. De werkzaamheden
worden vanaf het water uitgevoerd.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

10-10-2019

Standplaatsvergunning bevolkingsonderzoek MiddenWest, 1 december 2019 t/m 29 februari 2020 op een
parkeerplaats aan de Raadshuisstraat te Landsmeer.

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.

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.
Dit geldt voor:
C.E. Rodríguez Montilla

11-08-1975

12-08-2019

24/7
www.landsmeer.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. R. Wouda via 020-48
77 111 of mailen naar: gemeente@
landsmeer.nl

Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Datum uitschrijving

Informatie over de
gemeente Landsmeer?

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 28 oktober
2019 en zijn naar verwachting in
het eerste kwartaal 2020 afgerond.

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Geboren

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.

Hierdoor hebben gebruikers van
het Sportpark geen directe hinder
van de werkzaamheden.

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Jur, zoon van Tim Walst en Linda Hartog

Aangevraagde vergunningen

Wat mij betreft wel. Je ziet als je met inwoners spreekt, dat zij
de actie op zich wel ondersteunen. Vaak is men helemaal niet
bewust van het gemak waarmee criminelen sommige huizen
in komen. Of hoe onzichtbaar je op, bijvoorbeeld de fiets, in
het donker bent. Deze actieweek helpt inwoners weer even
scherp te
krijgen op
het gebied
van veiligheid én
dat je daar
echt zelf
wat aan
kan doen.

Gemeentewerf

Vrijdag

11 oktober 2019:

Doet de gemeente volgend jaar weer mee met de
Week van de Veiligheid?

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN
Geboorte

Jazeker, neem preventie tegen woninginbraak serieus. Het gebeurt niet zoveel in Landsmeer, zo’n 30 keer per jaar en dalende, maar de impact van een inbraak kan echt groot zijn op het
veiligheidsgevoel in uw eigen huis. Er zijn ongeveer 20 van de
50 veiligheidsscans aangevraagd bij de gemeente. Als u nog
interesse heeft, mail de gemeente met een verzoek voor een
gratis scan. Maar, eerlijk gezegd, ook als de gratis scans op
zijn, is het verstandig om je huis eens goed te bekijken of die
veilig is. Daarnaast is het écht belangrijk dat iedereen zijn of
haar licht aan heeft op de weg. Nu het vroeger donker wordt,
is zonder licht rijden echt gevaarlijk en de boetes niet mals.
De Lokale Omroep Landsmeer heeft meerdere items gemaakt
over de Week van de Veiligheid. Hier kunnen inwoners meer
informatie krijgen en onze website heeft ook veel informatie
over inbraakbeveiliging en tips.

Damwand Sportpark vervangen
vanaf 28 oktober

Bekendmakingen
Burgerlijke stand

Heeft u nog tips voor de inwoners?

Balie Publiekscontacten

Uitgave 43 · 22 oktober 2019

Lees verder op pagina 4 >>>
www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

>>> Vervolg van pagina 2, editie Landsmeer

Mantelzorgcompliment in Landsmeer
Vanaf 1 november kunnen mantelzorgers in Landsmeer weer het mantelzorgcompliment
aanvragen bij de SMD.
Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Vaak doet
u dat uit- en met liefde voor uw partner, familielid, vriend of buur. Deze zorg lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Zonder deze onbetaalde hulp zou het leven er voor veel mensen
heel anders uit zien. De Gemeente Landsmeer
waardeert uw inzet. Daarom ligt er voor alle
mantelzorgers uit Landsmeer, een bedankje
klaar; het mantelzorgcompliment.

Cadeaubon
U ontvangt het mantelzorgcompliment in de
vorm van een cadeaubon, van de SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening). Bent
u al bekend bij de SMD als mantelzorger? Dan
hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch
het mantelzorgcompliment. Bent u nog niet
bekend bij de SMD, maar verleent u wel al lange
tijd zorg aan een naaste? Of wilt u iemand opgeven als mantelzorger? Dat kan! Echter zijn er wel
voorwaarden aan verbonden:
•• U bent mantelzorger: u zorgt voor een naaste
op basis van een persoonlijke band en niet als
vrijwilliger of als betaald werk
•• U verleent deze zorg intensief en langdurig.
•• De mantelzorgontvanger woont in de gemeente Landsmeer.

Per mantelzorger kan 1 compliment aangevraagd worden. Het mantelzorgcompliment kan
tot 1 januari 2020 worden aangevraagd.

Hoe en waar kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
Op de website van de SMD (www.desmdzw.nl)
kunt u het digitale aanvraag formulier invullen.
Mocht het digitaal invullen voor u niet mogelijk
zijn dan kunt u een papieren versie opvragen bij
de SMD op telefoon 075-206 00 11. Het formulier wordt dan per post toegestuurd. Of u loopt
op maandagochtend tussen 9 en 12 uur binnen
bij het Middelpunt Landsmeer (Marktplein 10).
Een medewerker van de SMD helpt u dan graag
verder.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
De mantelzorgconsulent belt u na ontvangst
van uw aanvraag, om bij u na te vragen of
de aanvraag terecht is gedaan. De gemeente
Landsmeer controleert of de mantelzorgontvanger daadwerkelijk in Landsmeer woont. Het
mantelzorgcompliment wordt in januari 2020
toegestuurd.

Bij wie kan ik terecht voor hulp bij het
invullen van het formulier of vragen over
mantelzorg(ondersteuning)?
Bij mantelzorgconsulent Wendy Sas van de SMD,
tel. 075-206 00 11 of mail: w.sas@smdzw.nl.

Voor jou en Zaanstreek-Waterland

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
Ma., wo. en 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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