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Werkcafé Havenzathe
Op woensdag 19 juni 2019 kwamen bewoners van de wijk Havenzathe bij elkaar in het Dienstencentrum om onderwerpen die eerder door bewoners zijn aangedragen voor de herinrichting van de wijk, verder uit te werken. Een gevarieerd
gezelschap van bewoners ging samen met onafhankelijke experts en ambtenaren van de gemeente enthousiast aan de
slag.

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

Burgerlijke stand

Samenhang onderwerpen

Overlijden

Hoewel er aan elke tafel één onderwerp aan bod kwam,
bleek al snel dat er veel overlap en samenhang is. Zo heeft
energietransitie ook te maken met buurteconomie op het
moment dat buren overwegen om collectief onafhankelijk
energie-advies in te kopen. Net zo goed is het belangrijk dat
speelgelegenheden voor kinderen aanwezig zijn en dat er
voldoende sociale ontmoetingsplekken zijn zónder dat er
overlast ontstaat.
Tijdens dit eerste Werkcafé zijn geen beslissingen genomen.
Heeft u nog onderwerpen die u belangrijk vindt voor uw wijk?
Laat dat dan weten via BUURbook!

Vervolg samenwerking
De input van deze avond wordt verwerkt en daarna gecommuniceerd via BUURbook. Afhankelijk van de input worden
de vervolgstappen bepaald. Hoe en wat precies weten we nu
nog niet. Op 30 september vindt er in ieder geval weer een
gezamenlijke bijeenkomst plaats in het Dienstencentrum.
Afhankelijk van de voortgang is het de bedoeling dat er
begin 2020 een masterplan/gebiedsagenda ligt waarin de
samen met de bewoners uitgewerkte onderwerpen worden
meegenomen. De herinrichting wordt in fasen uitgevoerd. In

16 juni 2019

Foto door Ria de Boer
november 2020 gaat in de eerste fase de schop in de grond.

Meer informatie
Werkcafé gemist? Op https://havenzathe.BUURbook.nl vindt
u alle informatie en kunt u uw eigen ideeën per thema plaatsen.
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u op afspraak
terecht bij WonenPlus. Zij helpen u graag verder met het
bekijken van berichten op BUURbook en het zelf plaatsen van
uw mening of idee.

De bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. Daarom is er door Rijk & regio onderzoek gedaan naar dit traject. Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de
bereikbaarheid te verbeteren.
Het gaat hierbij vooral om extra maatregelen op de A8 en A7,
zoals extra rijstroken bij Purmerend en Hoorn en het wijzigen
van het knooppunt Zaandam. Daarnaast worden er andere maatregelen getroffen die de bereikbaarheid via ander
vervoer verbeteren. Denk aan het verbeteren van fietspaden,
gebruik van het spoor en extra carpoolplaatsen.

Inloopavonden voor meer informatie
Er worden verschillende inloopavonden georganiseerd om u
te informeren.
Dinsdag 2 juli 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur, Purmerend/
Beemster: Fort Resort Beemster, Nekkerweg 24, Zuidoostbeemster.

Woensdag 3 juli 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur, Zaanstreek/
Waterland, Inntel Hotel, Provincialeweg 102 Zaandam.
Donderdag 4 juli 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur, West
Friesland/Hoorn, Schouwburg en Congrescentrum Het Park,
Westerdijk 4, Hoorn.

Plannen bekijken en uw mening indienen
U kunt de plannen tot en met 31 juli 2019 komen inzien op
het gemeentehuis Landsmeer.
Bent u het niet eens met de plannen? Dan kunt u tot 31 juli
2019 uw mening indienen.
Kijk voor meer informatie op corridoramsterdamhoorn.nl

Kom ook naar de eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
De sportadviesraad Landsmeer organiseert de eerste Landsmeerse BuurtSportDag op het atletiekterrein van AC Waterland. Dit doet zij samen met AC Waterland, VC Waterland, WSV de Breek, Hard gaat ie, MTB Twiske en Team Sportservice
Zaanstreek Waterland.
Feestelijke opening
Op zaterdag 29 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur wordt de
eerste Landsmeerse BuurtSportDag feestelijk geopend door
wethouder Richard Quakernaat op het Atletiekterrein van AC
Waterland. Het is een middag waarbij de jeugd hun (groot)ouders en andersom, kan uitdagen bij verschillende activiteiten.
U kunt bubble-voetbal spelen, touwtrekken, jeu de boules
spelen, zeilen en nog veel meer.

Leuke verrassing
Heeft u vier of meer activiteiten afgestempeld op uw stempelkaart dan krijgt u een leuke verrassing. Daarnaast verloten wij
onder alle ingeleverde stempelkaarten een gratis deelname
aan de (jeugd)SportPas in het najaar! Dus maak een plekje vrij
in uw agenda voor de eerste Landsmeerse BuurtSportDag en
dan zien we u daar!

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

Kortom, voor jong en oud is er genoeg te doen en alles is
gratis.

Dit geldt voor:
Naam

Geboren

Datum uitschrijving

René Pronk

14-10-1971

25-04-2019

Vivian Visser

15-10-1975

29-04-2019

Dion Angelo Marquis Visser

14-01-2003

29-04-2019

Noura Abarhoun

09-05-1994

13-05-2019

Simone Palmieri

07-10-1994

14-05-2019

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.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

17 juni 2019

Scheepsbouwersweg 13

Plaatsen rieten kap

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. De gemeente
stuurt u dan de stukken digitaal toe.

Er staat een boottrailer meer dan zeven achtereenvolgende
dagen aan de Gortesloot ter hoogte van de Violierstraat
achter blok 1 en 2 te Landsmeer.
Dit is in strijd met artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017. De boottrailer is door de
handhaver voorzien van een gele sticker met datum. Wanneer
de eigenaar de boottrailer niet zelf verwijdert, zal de gemeente
de boottrailer na 6 juli 2019 verwijderen. De eigenaar kan voor
vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

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
het bijhouden van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.

Verwijderen boottrailer

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

Hubertus Josephus Johannes van Putten, gehuwd
geweest met Catharina Maria Pelk

Ambtshalve uitschrijving BRP

Plannen voor het traject Amsterdam-Hoorn
Maatregelen

Uitgave 26 · 25 juni 2019

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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Verwijderen boten
Op 18 juni 2019 heeft Team Handhaving Gemeente Landsmeer een drietal boten in verwaarloosde toestand aangetroffen aan de Gortesloot ter hoogte van Violierweg nrs. 1 t/m 11.
Dit is in strijd met artikel 2:10 van de Algemene
Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Landsmeer. De boten zijn door Team Handhaving
voorzien van een gele sticker met datum.
Als de eigenaren van de boten geen reactie
geven of de boten niet zelf verwijderen zal de
gemeente Landsmeer de boten op 06 juli 2019
verwijderen.
De eigenaren kunnen voor meer informatie
contact opnemen met Team Handhaving via
telefoonnummer 020-4877111.

Verwijderen boot in Den Ilp
Op 18 juni 2019 in de sloot achter café De Drie Zwaantjes in Den Ilp 68 heeft Team Handhaving
Gemeente Landsmeer een boot in verwaarloosde toestand aangetroffen.
Dit is in strijd met artikel 2:10 van de Algemene
Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Landsmeer.
De boot is door Team Handhaving voorzien van
een gele sticker met datum. Als de eigenaar van
de boot geen reactie geeft of deze niet zelf
verwijderd zal de gemeente Landsmeer de boot
op 6 juli 2019 verwijderen.
De eigenaar kan voor meer informatie contact
opnemen met Team Handhaving via telefoonnummer 020 – 4877111.

