Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

Gemeente Landsmeer

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

Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht
Op maandagavond 4 november vond het tweede werkcafé Havenzathe plaats in DCL SamenMeer. De komende jaren
wordt de riolering in de buurt Havenzathe vervangen en de gemeente grijpt deze gelegenheid aan om de buurt samen
met de inwoners beter en mooier te maken.
spreken. Hoe ver willen zij lopen om hun afval weg te gooien?
Waar zorgen bomen voor een fijne leefomgeving en waar
zorgt het voor een onveilige verkeersituatie? En wat kunnen
en willen bewoners met de energietransitie? Groene daken
of eerst je huis isoleren, wat is nuttig en wat kost dat? Keuzes
zijn soms ook dillema’s. Neem nu de bankjes; we willen graag
bankjes om elkaar te ontmoeten maar soms worden ze weggehaald omdat er geklaagd wordt over overlast. Kan er geen
bankje ontworpen worden dat ’s avonds wordt ingeklapt?
Alle aanwezigen hebben flink doorgewerkt om alle thema’s
te bespreken en keuzes te maken. De gemeente gaat met alle

Tekening: Arend van Dam

keuzes, opmerkingen en ideeën aan de slag. De voorstellen
die in het werk- café zijn besproken komen ook op Buurbook
zodat ook de bewoners die er maandagavond niet bij waren,
hun voorkeuren kenbaar kunnen maken.

19:15 uur Inloop
19.30 uur Opening
19.40 uur Resultaten maatwerkadviezen per woningtype
20:30 uur Presentatie energiebesparing en zonne-energie
21:30 uur Vragen en afsluiting

Aanmelden

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

Wij verwelkomen u graag op 13 november 2019 in Vrij en Blij,
Dr. M.L. Kingweg 2C. De inwoners van Havenzathe en Luijendijk hebben een uitnodigingsbrief gekregen. Ook andere
geïnteresseerden zijn welkom op de bijeenkomst. U kunt zich
aanmelden via info@duurzaambouwloket.nl onder vermelding van: Havenzathe/Luijendijk, uw naam en volledige
woonadres.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018-2024
Dit advies wordt door het Duurzaam Bouwloket aangeboden,
en is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid van de gemeente Landsmeer.

31 oktober 2019

Den Ilp 153A

Vernieuwing bestaande berging

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

1 november 2019 Van Beekstraat 33 Vervangende nieuwbouw woning

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

6 november 2019

Sint Nicolaasintocht Den Ilp 2019 op 17 november
2019 van 12.30 uur tot 16.00 uur.
Sint Nicolaasintocht Landsmeer op 16 november 2019
van 12.00 uur tot 16.30 uur.

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunningen 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.

Vrijwilligers in het zonnetje 2019
Vindt u ook dat vrijwilligerswerk ieders waardering verdient? Dan
vragen wij u één van uw vrijwilligers voor te dragen voor een feestelijke
bijeenkomst op vrijdag 6 december 2019, van 16.00-18.00 uur in het
gemeentehuis van Landsmeer.
Heeft u dus iemand in uw vereniging die zich het afgelopen jaar bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? Geef het dan voor 15
november aanstaande aan ons door. Kijk op onze website voor het aanmeldformulier.

Informatieavond, Kijken door de ogen van een dementerende
Dinsdagavond 26 november vertelt Jos Cuijten over wat dementie is en
hoe je een dementerende kan helpen. Jos Cuijten is dementiedeskundige
en auteur van het boekje ‘ Is dementie erg?’.
Dit is meer dan een lezing en voor iedereen die met dementie in aanraking
komt. Deelname is kosteloos, een vrijwillige bijdrage fijn.
Nieuwsgierig? Ga naar www.fortia.nl en lees meer over haar bijzondere en
persoonlijke werkwijze.

Waar en wanneer
Dinsdag 26 november tussen 19.00 – 21.15 uur
Dorpshuis Landsmeer
Calkoenstraat 27, ingang Van Beekstraat.
De bijeenkomst bijwonen? Mail dan vóór 16 november naar info@fortia.nl

Lees verder op pagina 4 >>>

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Onderwerp

7 november 2019

Programma:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Perceel

•• Juffrouw Tok Tok, zaterdag 14 december verjaardagsfeest van 20.00 uur
tot 02.00 uur.

per maatregel de mogelijkheid om zich in te schrijven voor
een gezamenlijke inkoopactie. Hiervoor hebben zij regionale
bedrijven geselecteerd die zijn getoetst op certificering en
garanties.

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

Ontvangen

Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:

Bewoners uit Havenzathe en Luijendijk kunnen hier concrete
verduurzamingsadviezen krijgen en hebben de mogelijkheid
zich direct in te schrijven voor gezamenlijke inkoopacties.

Openingstijden
Gemeentehuis

Aangevraagde vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Het verduurzamen van huizen staat hoog op de agenda van de gemeente. De gemeente Landsmeer organiseert om die reden samen met Duurzaam Bouwloket en Omgevingsdienst IJmond op woensdag 13 november 2019 informatieavonden.

Ook voor bewoners met een beperkt budget zijn er al mogelijkheden. Duurzaam Bouwloket biedt bewoners eveneens

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit

Presentatie duurzame maatregelen woningen in wijken
Luijendijk en Havenzathe

Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijke partij, gespecialiseerd in de verduurzaming van woningen. De afgelopen
weken hebben zij in de wijken Havenzathe en Luijendijk alle
woningtypen onderzocht en is er een maatwerkadvies opgesteld voor de meest rendabele maatregelen per woningtype.
Per maatregel zal inzicht worden gegeven in de besparing
van energiekosten en de verwachte terugverdientijd.

Bekendmakingen

•• Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

Maar liefst 94 buurtgenoten kwamen naar het werkcafé om
over de toekomst van de buurt te praten. De bewoners zaten
per fase (het jaar waarin hun deel van de buurt op de schop
gaat) aan een tafel om de voorstellen van de gemeente over:
groen, parkeren, fietsroutes, afval, spelen en ontmoeten,
duurzaamheid, verkeer, energie, waterafvoer en verlichting in
de buurt te bekijken.
Enthousiast verdiepten de buurtbewoners zich in de thema’s,
beoordeelden de voorstellen en maakten keuzes. Bij het
thema verlichting bijvoorbeeld kon men kiezen uit verschillende armaturen voor de nieuwe straatlantaarns, bij het
thema verkeer voor verschillende fietsroutes door de wijk en
bij parkeren voor ‘haaks parkeren’ of ‘langs parkeren’. Er waren
experts aanwezig om uit te leggen wat voor- en nadelen van
de voorstellen waren en vragen te beantwoorden. Maar de
bewoners waren aan zet om hun voorkeuren en ideeën uit te
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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
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER
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Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben
besloten de volgende verkeersmaatregelen vast
te stellen:
•• Verplaatsen bushaltes Dorpsstraat-Zuideinde

Motivatie
De verkeersveiligheid vergroten door inhaalmanoeuvres bij de voetgangersoversteekplaats
te voorkomen en het zicht van voetgangers en
automobilisten op elkaar te vergroten.
•• Stopverbod Dorpsstraat-Zuideinde tussen Van
Beekstraat en Dr. M.L. Kingstraat

Motivatie
Door het instellen van een stopverbod wordt
de doorstroming op dit drukke weggedeelte
bevordert en wordt de verkeersveiligheid
verhoogd.

•• Aanwijzing elektrische laadplaats bij Lisstraat
35 te Landsmeer

Motivatie
Om het gebruik van duurzame vervoerswijzen
te stimuleren heeft de gemeente Landsmeer
beleid opgesteld “Beleidsregels oplaadpunten
elektrische auto’s” met criteria voor het plaatsen
van laadpalen en de mogelijkheid gecreëerd
voor burgers om een (openbare)laadpaal aan te
vragen.
Via een web portal is een verzoek ingediend
voor het plaatsen van een openbare laadpaal.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6
weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
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van burgemeester en wethouders, Postbus 1,
1120 AA Landsmeer.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bevatten: de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter
van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoe-

ken een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u
ook bezwaar hebt gemaakt.
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.

