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Iepenziekte bij Zwembad de Breek
Bij het zwembad De Breek is de iepenziekte geconstateerd. Het gaat om vijftien grote iepen en een aantal kleinere. De
gemeente heeft in de week van 22 juli de iepen verwijderd. Herbeplanting van de bomen worden meegenomen in de
verdere herinrichting van het Sportpark.
In Landsmeer is het verplicht om zieke iepen binnen 3 weken
te verwijderen.

Een zieke iep is te herkennen aan de scheve (asymmetrische)
bladvoet. Beide bladhelften beginnen niet op dezelfde plaats
aan het bladsteeltje. Normaal gesproken is het blad midden in
de zomer fris en groen. Een aangetaste iep vertoont te vroeg
herfstkleuren. Het blad verkleurt naar geel tot bruin en valt af.
Het begint met één tak, maar kan zich in een paar weken verspreiden over de gehele kroon. Kenmerkend voor een zieke
iep zijn verder de kale takken met nog één of twee verdorde
blaadjes aan de uiteinden, de zogenaamde vaantjes.

19 juli 2019

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

17 juli 2019

Zuiderzeelaan 83

Plaatsen steiger

18 juli 2019

Kanaalweg 29

Betonvloer/ terras

Een zieke iep in eigen tuin

19 juli 2019

Kanaaldijk 32C

Tijdelijk bewoning bij potstal

Wanneer bewoners een zieke iep in hun eigen tuin hebben
staan of vermoeden dat de iep ziek is, kunnen zij contact
opnemen met de gemeente –gemeente@landsmeer.nl. Een
boomspecialist komt dan langs om de boom te inspecteren.
Bewoners zijn wel zelf verantwoordelijk voor het kappen en
afvoeren van de zieke iep door een erkend boomverzorgingsbedrijf.

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

•• 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.
•• 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 .
•• Haal ladders en containers zo veel mogelijk weg. Inbrekers
proberen vaak via hoger gelegen verdiepingen het huis
binnen te komen.
•• Meld u aan voor de WhatsApp-groep Buurt Preventie in de
gemeente Landsmeer. Overal in Nederland maken steeds

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

•• 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

Hoe kun je door samenwerking meer omzet genereren en hoe presenteer je jezelf als zelfstandig ondernemer?
Op dinsdag 17 september organiseren de gemeenten
Landsmeer en Waterland een netwerkbijeenkomst met
gastsprekers en een workshop pitchen voor alle zzp‘ers
in de regio Waterland.
Tijd: 19. 30 – 22.00 uur
Locatie: Sail en Surf Center, Galgeriet 5G in 		
Monnickendam.
Voor vragen over deze
bijeenkomst kun je contact
opnemen met Lucie van
Vliet-Berndsen, bedrijfscontactfunctionaris van de
gemeente Waterland via
economischezaken@waterland.nl

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

Het strafbare feit wordt dus gepleegd met een computer, smartphone, smartwatch of tablet, kortom alles waar een processor in zit.
Cybercrime voorbeelden zijn hacking, DDoS-aanvallen, ransomware,
virussen, malware, enzovoort.
U hoeft geen computer of internetaansluiting te hebben om slachtoffer te worden van cybercriminelen. Zo bevatten de meeste telefoons
en bankpassen computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd.
Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn
vatbaar voor cybercriminaliteit . Voor het plegen van cybercrime
gebruiken criminelen speciale apparatuur en software.
Daarnaast komt er ook steeds meer gedigitaliseerde criminaliteit voor
waarbij klassieke delicten online gepleegd worden, zoals internetoplichting, afpersing via e-mail, phishing, enzovoort. Een combinatie van
deze fenomenen is ook mogelijk, bijvoorbeeld het inloggen op een
account met inloggegevens die via phishing zijn bemachtigd. Op de
website van de gemeente Landsmeer vind u meer tips en informatie
tegen met name hackers en oplichters.

Gediscrimineerd? Meld het!

Save the Date: ZZP-event
Landsmeer en Waterland

Datum: 17 september

Tips tegen hacken en 			
digitale oplichters
De betekenis van de term cybercrime is dezelfde als die van
cybercriminaliteit of computercriminaliteit. Hierbij gaat het om
misdaad gepleegd met ICT, gericht op ICT.

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.

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!

Muriël Rosemarijn Bicker en Vito Vespa

Aangevraagde vergunningen

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.

Tips om inbraak te voorkomen

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Huwelijk

Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet
overkomt!

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.

Bekendmakingen
Burgerlijke stand

Wat is iepziekte?
De schimmel, die de iepziekte veroorzaakt, wordt overgebracht door de iepspintkevers. Van mei tot september vliegen
de iepspintkevers uit. De kever zet haar eitjes af in een verzwakte of dode boom of ander iepenhout waar de bast nog
omheen zit. Gezonde bomen worden dus met rust gelaten,
maar kunnen worden besmet als een boom in de omgeving
wordt aangetast, bijvoorbeeld doordat de wortels contact
maken. Ook het transporteren van stukken hout, zoals openhaardhout, kan de ziekte verspreiden.
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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.
Steun en vertrouwelijk advies
Iedereen kan gratis bij het
Bureau Discriminatiezaken
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
Meer informatie over de mogelijkheden vindt u via:
bureaudiscriminatiezaken.nl.
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