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Welcome to the Future: Twiske vanaf 12 juli deels afgesloten

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 juni 2019

Roopkoper 26

Dakkapel voorzijde

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

19 juni 2019 Scheepbouwersweg to nr 5 Tijdelijk plaatsen van
een prieel (jongeren
ontmoetingsplek, na
herroepen originele
vergunning 27-11-2018)

Welcome to the Future op zaterdag 20 juli is een leuk, gezellig en inspirerend festival met allerlei muziekstijlen en een
scala aan dj’s. Welcome to the Future vindt voor de 13de keer plaats in Het Twiske.
Op zaterdag 20 juli 2019 van 12.00 uur – 24.00 uur staat er
Omleidingen
weer een nieuwe editie van Welcome To The future (Landsmeer) op het programma.
Het festival vindt plaats in de zuidoost hoek van het recreatiegebied, bekend als de zandheuvel. De organisatie verwacht
ruim 20.000 bezoekers.
Wat betekent dit precies voor omwonenden, recreanten en
festivalbezoekers?

Op- en afbouw 12 juli – 26 juli 2019
De opbouw van het festival start vrijdag 12 juli en vanaf
zaterdag 13 juli wordt het festivalterrein omheind met hekken
en afgesloten voor recreanten. In deze periode is de zuidoost
hoek (ten zuiden van de Pikpotweg en het gebied rondom
P1), en de hier aanwezige voorzieningen voor ruiters, mountainbikers en trimmers, afgesloten voor de recreant.
De afbouw is naar verwachting gereed op vrijdag 26 juli 2019,
waarna het gebied weer open is voor iedereen.

Vanwege de afsluiting van het festivalterrein gedurende de
periode 12-26 juli én vanwege de afsluiting van diverse andere velden, wegen en paden op 20 juli, worden er omleidingen
ingesteld.

ONDERNEMERS
De ondernemers in Het Twiske zijn geopend volgens reguliere
openingstijden en bereikbaar per auto, fiets en te voet. Extra
drukte in het gebied vanwege het festival op 20 juli wordt
verwacht tussen 13.00 – 17.00 en tussen 22:00 – 01.00. Dus
kom vooral in de ochtend.

Informatie en vragen
Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met de gemeente Landsmeer via evenementen@
landsmeer.nl of via 06-11594693.

24 juni 2019 Noorderbreek 42

Verlengen dakopbouw

24 juni 2019 Goudpluvier 25

Dakkapel op het voordakvlak

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.

Veteranendag 2019

Meer informatie vindt u via www.twiske-waterland.nl onder
de kop ‘agenda’.

Fietsdiefstal voorkomen
Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 heeft er in samenwerking met het Centrum Fietsdiefstal een preventie-actie op het Marktplein plaatsgevonden. Hier konden inwoners hun fiets laten graveren en kregen zij informatie over hoe je fietsdiefstal kan
voorkomen.
In totaal zijn er 254 fietsen gecontroleerd waarvan er 98 ter
plaatse zijn gegraveerd. Heeft u deze kans gemist? Dan volgen
hier nog een aantal tips om de kans dat uw fiets wordt gestolen
te verkleinen;

Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.centrumfietsdiefstal.nl.

•• Noteer het frame- of chipnummer, slotnummer en andere
kenmerken van de fiets (merk, type, kleur, soort remmen
en versnellingen en accessoires). U kunt hiervoor gebruik
maken van de fietsregistratiekaart. Maak daarnaast ook een
foto van de fiets.

Op 25 juni j.l. ontvingen de burgemeesters Luzette Kroon van de gemeente Waterland, Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam en
Anne Lize van der Stoel van de gemeente Landsmeer de veteranen uit
hun gemeenten.

•• Zet de fiets altijd goed op slot, ook in uw garage, schuur of
berging.

Deze waren in grote getale opgekomen bij deze bijeenkomst in het gemeentehuis in Monnickendam.

•• Gebruik naast het ringslot altijd een tweede slot. Dit kan een
beugel of een kettingslot zijn. Zorg wel dat dit een slot is
met een ART-keurmerk.

Na een Oosterse maaltijd sprak Rahmon Zondervan, veteraan uit Marken,
over zijn bijzondere ervaring in Afghanistan, zijn verwondingen en zijn
kracht om via de sport te herstellen. Op dit moment is hij betrokken bij
de organisatie van de Invictus Games 2020 in Den Haag. Daarna was het
woord aan de Staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser. Zij
zocht met name de interactie met de veteranen.

•• Stal de fiets als het kan in het zicht, op een goed verlichte
plaats, in een fietsenrek of (bewaakte) fietsenstalling.
•• Zet de fiets, als het mogelijk is, in een fietsenrek en maak de
fiets vast aan dat fietsenrek. Staat de fiets niet in een fietsenrek, bevestig hem dan aan een ander vast element (zoals
een paal, een rek of een boom).

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

Gezien de vele positieve geluiden zal dit evenement ook volgend jaar
gezamenlijk plaatsvinden.

Lees verder op pagina 4 >>>

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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Verwijderen fiets
Op 22 juni 2019 heeft Team Handhaving gemeente Landsmeer een fiets in verwaarloosde
toestand aangetroffen ter hoogte van de Klaverstraat/Lisstraat.
Deze fiets is door Team Handhaving voorzien van een gele
sticker met datum.

Nieuws van de Gemeenteraad
Vergadering gemeenteraad Landsmeer:

de Perspectiefnota van de
gemeente Landsmeer voor het jaar 2020
Donderdag 4 juli 2018 vergadert de gemeenteraad van Landsmeer. U bent hiervoor welkom
vanaf 17:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer.
De raad behandelt de Perspectiefnota en begint
om 17:00 met het uitspreken van de Algemene
Beschouwingen.
De voorzitters van de 8 fracties van de raad geven hun visie (de beschouwing) over de plannen
voor het komende jaar. Het verschil met gewone
vergaderingen is dat bij de algemene beschouwingen niet wordt gepraat over de voorstellen
die op dat moment actueel zijn, maar over het
totale beleid.

Als de eigenaar van deze fiets
geen reactie geeft of de fiets
niet verwijdert, zal de gemeente
Landsmeer de fiets op 12 juli
2019 verwijderen.
De eigenaar kan voor meer
informatie contact opnemen
met Team Handhaving onder
telefoonnummer 020-4877111.

De Perspectiefnota is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting voor
2020. Met de opbrengst van deze vergadering

Aankondiging controle openbare verlichting
Maandelijks wordt er een controle- en reparatieronde gehouden van de openbare verlichting in
Landsmeer, Den Ilp en Purmerland.
Storingen worden verholpen, onderhoud
gedaan en controles uitgevoerd.
Is de oorzaak een stroomstoring, dan wordt
dit door Liander verholpen op een ander
tijdstip.
De eerstvolgende controle vindt plaats op
6 en 7 juni. Storingen kunt u doorgeven via
meldingenRZ@landsmeer.nl of telefonisch
via 020-4877111.
Vermeld altijd het nummer van de mast of
de straat met dichtstbijzijnde huisnummer.

kan het college van Burgemeester en Wethouders de programmabegroting ontwikkelen.
Informatie over deze onderwerpen vindt u
op landsmeer.nl via de button Gemeenteraad
bovenaan en halverwege de pagina.
Voor informatie kunt u terecht bij de griffie van
de raad via e-mail: griffier@landsmeer.nl of
via telefoonnummer 020 - 48 77 145. Kunt u de
vergadering niet bijwonen, luister dan live mee
via http://ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/
U vindt op deze website ook de vergaderstukken.

Gebruik mobiele telefoon op de fiets per 1 juli
2019 verboden
De helft van de Nederlanders (49 procent) gebruikt de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Jongeren van 18 tot 24 jaar doen het zelfs nog vaker, dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen.
Een telling in regio Amsterdam laat zien dat van
45.000 voorbijkomende fietsers bijna 6% actief
bezig is met z’n telefoon, dit betekent ongeveer 50.000 momenten
waarop fietsers zijn afgeleid in de
drukke spits.
Vanaf 1 juli 2019 is mobiel bellen op
de fiets verboden. De boete voor
gebruik van een mobieltje op de
fiets is € 95,-. Kinderen jonger dan
12 jaar krijgen geen boete. Kinderen
van 12 tot en met 15 jaar moeten

de helft van een verkeersboete betalen, dus
€ 47,50.

