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Gemeente pakt quick wins project herinrichting Havenzathe
meteen aan
Tijdens de bewonersbijeenkomsten over de herinrichting van Havenzathe en op BUURboek zijn door bewoners van de
wijk enkele wensen naar voren gebracht die mogelijk buiten de projectwerkzaamheden aangepakt kunnen worden.
Enkele bewonerswensen bleken ware quick wins waarmee de gemeente meteen aan de slag is gegaan.
Quick wins
Zo werd door bewoners aangegeven dat een grote plantenbak aan het begin van de wijk automobilisten het zicht
ontnam, waardoor gevaarlijke situaties ontstonden. De plantenbak is nu verschoven: verkeersveiligheid verbeterd.

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.

Op verzoek van bewoners heeft de gemeente ook een
schommel op de Stoutenburg weggehaald. Na de zomer
wordt de ondergrond weer voorzien van gras. De schommel
wordt voorlopig opgeslagen op de gemeentewerf, zodat later
gekeken kan worden of deze hergebruikt kan worden.
Dit zijn niet de enige wensen die bewoners hebben aangedragen. Op dit moment onderzoekt de gemeente welke wensen
vóór de daadwerkelijke start van de projectwerkzaamheden
uitgevoerd kunnen worden. Belangrijk is dat de wensen een
breed draagvlak hebben onder de bewoners van de wijk.
Daarnaast moeten wensen natuurlijk ook haalbaar zijn.

Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet
overkomt!
De zomermaanden is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak makkelijk te zien waar bewoners voor langere tijd weg zijn;
post op de mat, gordijnen die gesloten blijven en nooit een lampje aan. Het advies: geef uw woning een bewoonde
indruk.
•• Haal ladders en containers zo veel mogelijk weg. Inbrekers
proberen vaak via hoger gelegen verdiepingen het huis
binnen te komen.

•• Sluit alle ramen als u weggaat. Wanneer een inbreker via een
open raam uw woning binnen kan komen, heeft hij aan een
paar minuten genoeg om uw spullen mee te nemen.
•• Zorg dat uw huis, als u weg bent, een bewoonde indruk
maakt. Zorg voor een tijdschakelaar of laat licht branden.
Maak bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld vakantie, afspraken met uw buren over .

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

•• Meld u aan voor de WhatsApp-groep Buurt Preventie in de
gemeente Landsmeer. Overal in Nederland maken steeds
meer burgers gebruik van een WhatsAppgroep om hun
buurt of wijk veiliger te maken. Kijk op www.wabp.nl voor
een overzicht van de aangemelde wijken in uw gemeente.
•• Volg de wijkagenten op Facebook, Instagram en Twitter. Ze
plaatsen berichten over hun dagelijks werk en geven tips
over waar je op moet letten. Bijvoorbeeld als er inbrekers
zijn gesignaleerd.
•• Bel 112 bij verdachte situaties. Snel alarm slaan, betekent
een grotere kans om de inbrekers te pakken.
Kijk voor meer informatie op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Burgerservicebalie
donderdagavonden gesloten		
tot 23 augustus
Tijdens de zomervakantie (van 15 juli t/m 23 augustus) is
de Burgerservicebalie in het gemeentehuis op donderdagavond gesloten. De eerstvolgende avondopenstelling na de zomervakantie is op donderdag 29 augustus.
Heeft u een vraag aan de gemeente? Bel dan het
algemene nummer 020 4877 111. Natuurlijk kunt u ook
terecht op www.landsmeer.nl

Cornelia Sophia Koot gehuwd met 			
Gerardus Cornelis de Bruijn

07-07-2019

Marinus Kruijt gehuwd met Maria Marianne Herder

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

5 juli 2019

Van Beekstraat 33

Nieuwbouw woning

5 juli 2019

Meervalweg 11

Kappen van een boom (Es)

9 juli 2019

Zuiderzeelaan 99

Plaatsen steiger

Verzonden

Perceel

Onderwerp

8 juli 2019

Van Beekstraat 275

Isoleren buitengevels

9 juli 2019

Purmerland 24

Uitbreiden loods

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.

Aanwijzing toezichthouders/BOA
Op grond van artikel 6.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
heeft het college besloten

Datum besluit

Onderwerp

9 juli 2019

een toezichthouder aan te wijzen gedurende zaterdag
20 juli, 20:00 uur t/m 02:00 uur.

9 juli 2019

een BOA aan te wijzen gedurende zaterdag 20 juli,
20:00 uur t/m 02:00 uur.

Aanwijsbesluiten
Op grond van artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
heeft het college besloten

Datum besluit
9 juli 2019
een gedeelte van
de Zanddijk in
het Twiske (zie
bijbehorende kaart)
aan te wijzen als
een gebied waar
het gedurende
grote evenementen
verboden is om
een ligplaats in te
nemen dan wel
met een vaartuig
aan te meren.

Lees verder op pagina 4 >>>

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

02-07-2019

Onderwerp

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

Overlijden

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.

Wilt u meer weten over project Havenzathe? Op https://
havenzathe.BUURbook.nl vindt u alle informatie en kunt u
meelezen met wat er leeft in de wijk.

•• Draai de deur op slot als u weggaat; ook al gaat u maar heel
even naar de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Trekt u de deur
alleen dicht, dan kan deze met een creditcard of een stuk
hard plastic worden opengemaakt.

Burgerlijke stand

Verleende vergunningen

Meer informatie

Veel mensen trekken ‘even snel’ de deur achter zich dicht als
ze weggaan en draaien deze niet op slot. Maar een inbreker
heeft maar ‘heel even’ nodig om binnen te komen en zijn slag
te slaan. Gelukkig kunnen simpele handelingen een inbraak
helpen voorkomen!

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

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.

Andere bewonerswensen

Tips om inbraak te voorkomen

Bekendmakingen

Aangevraagde vergunningen

Verder stonden enkele paaltjes in de wijk te dicht aan de
stoeprand, waardoor auto’s beschadigd raakten. Deze paaltjes
zijn vorige week verplaatst: probleem meteen opgelost.

De gemeente Landsmeer en de politie roepen u dan ook
op extra alert te zijn op verdachte situaties in uw omgeving.
Neem maatregelen om inbraak te voorkomen. Op www.
politie.nl/mijn-buurt kunt u zien hoe vaak en waar er de afgelopen maanden in uw buurt is ingebroken. De kaart toont alle
pogingen en inbraken en geeft dagelijks een actueel beeld.

Uitgave 29 · 16 juli 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

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR
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Gediscrimineerd? Meld het!
Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van discriminatie? Meld het bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland! Deze onafhankelijke stichting werkt aan het voorkomen,
signaleren en bestrijden van discriminatie op grond van sekse, huidskleur, levensovertuiging,
afkomst, leeftijd, handicap, chronische ziekte of seksuele gerichtheid.
tiezaken terecht voor steun of een vertrouwelijk
advies.
Daarnaast verzorgt deze organisatie voorlichtingen en trainingen over (on)gelijke behandeling.
Het Bureau Discriminatiezaken is bereikbaar via
06-12800017 en info@bdwaterland.

Meer informatie
Steun en vertrouwelijk advies

Meer informatie over de mogelijkheden vindt u
via bureaudiscriminatiezaken.nl.

Iedereen kan gratis bij het Bureau Discrimina-

Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op
Regelmatig krijgt de gemeente vragen of meldingen over rolcontainers die buiten staan op
dagen dat er geen afval wordt opgehaald.
Afvalcontainers dienen op de inzameldag
vóór 7.30 uur op de aanbiedplaats klaargezet
te worden en dezelfde dag weer weggehaald.
Zo houden we de buurt netjes. Mocht u hier
zelf op de dag geen mogelijkheid toe hebben,
vraag dan of een van uw buren de container
voor u ophaalt. Op deze manier voorkomt u
overlast voor uw buren.
Bij constatering dat hieraan geen gevolg wordt
gegeven, kan een boete van € 95,- opgelegd
worden. Voor meer informatie en het afhaal-

schema zie:
www.landsmeer.nl/
afvalinzameling.
Namens uw buren,
bedankt!

Nieuws van de Gemeenteraad
Raad wil bestuurlijke fusie. 		
De stand van zaken nu
Op 23 mei 2019 besloot de gemeenteraad van Landsmeer dat zij graag bestuurlijk wil fuseren.
Hiervoor kijkt de gemeenteraad in eerste instantie naar de gemeente Waterland, maar ook de
gemeenten Oostzaan en Wormerland zijn uitgenodigd om mee te gaan in deze wens.
Pas wanneer een bestuurlijke fusie niet haalbaar blijkt, hoort een ambtelijke fusie tot de
mogelijkheden. Deze opties worden nu verder
onderzocht.

Stand van Zaken
Sinds de raadsvergadering in mei heeft het
college verschillende bureaus uitgenodigd om
verder onderzoek te doen. Verwacht wordt
dat in juli een bureau wordt uitgekozen dat dit
onderzoek zal uitvoeren.
Nog vóór het zomerreces wil de gemeenteraad

van Landsmeer de direct betrokken gemeenteraden van Waterland, Oostzaan en Wormerland uitnodigen voor verkennende gesprekken.
Na het zomerreces zijn de colleges van deze
gemeenten uitgenodigd om bij het college van
Landsmeer aan te schuiven voor verkennende
gesprekken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer? Kijk dan op: 		
www.landsmeer.nl/bestuur_en_organisatie

Inloopdagen Middelpunt gewijzigd
De dagen waarop het Middelpunt is geopend voor inloop zijn gewijzigd. Voortaan kunt u bij
het Middelpunt op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht.
Waarvoor kunt u terecht bij Middelpunt?
Iedereen is welkom: jong en oud met uiteenlopende vragen. U kunt uw verhaal doen of
uw vraag stellen. Soms kunt u direct antwoord
of advies krijgen. Voor een gesprek met een
gespecialiseerde medewerker wordt eerst een
afspraak gemaakt.

U kunt bij het Middelpunt terecht met
vragen over:
•• De opvoeding van of zorgen over uw kind
•• De zorg voor uw partner of huisgenoot
•• Zelfstandig blijven wonen
•• Vervoer of andere hulp voor ouderen

•• Zoeken naar (vrijwilligers-) werk of activiteiten
•• Zorgen over uw inkomen

En verder
Los van de inloop dagen is het Middelpunt telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
9:00 tot 12:00 uur via 020 4877124. Of via e-mail:
middelpunt@landsmeer.nl.
Kom gerust langs!

