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Komt het college van burgemeester en wethouders bij u
op bezoek?
Woont u op een bijzondere locatie in de gemeente of in een bijzonder huis waarover u veel kunt vertellen? Heeft u een
bedrijf of instelling waar u trots op bent en wilt u dat graag delen? Bent u verbonden aan een vereniging en is dat uw
passie? Het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer wil dan graag bij u op bezoek komen! Het college
waardeert het verenigingsleven en ondernemerschap in Landsmeer en wil graag een kijkje achter de schermen nemen.
Het bezoek kan bestaan uit een rondleiding, een voorlichting
over een bepaalde manier van werken in uw bedrijf of een
ander onderwerp dat u graag wilt delen of waarover u het college wilt vertellen. Hierbij kunt u ook denken aan belangrijke
thema’s zoals zorg, werk en inkomen en uw eigen leefomgeving.

Indien u dat leuk vindt, kan het college aansluitend bij u op
locatie vergaderen.
Bent u geïnteresseerd om het college van B&W te ontvangen,
dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat via
tel. 020-487 71 11 of via e-mail aan: secretariaat@landsmeer.
nl.

Programma herdenkingsbijeenkomst
woensdag 4 mei 2016

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

Bekendmakingen
INSPRAAK
Beleidsregel gronduitgifte- en grondprijzen (Gemeentewet 139).
Burgemeester en wethouders van Landsmeer maken bekend, dat op grond
van artikel 4 van de van de inspraakverordening de beleidsregel “Gronduitgifte- en grondprijzenbeleid snippergroen gemeente Landsmeer 2016”
voor inspraak ter inzage ligt.
Het beleid behandelt de procedure en criteria voor de uitgifte van “snippergroen”.

Inzage:
Het beleid ligt met ingang van 26 april 2015 gedurende zes weken op
werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.
Tevens is het beleid digitaal te raadplegen op onze website; www.
Landsmeer.nl

Zienswijzen:

Op woensdag 4 mei 2016 om 15.00 uur legt een groep Engelse oorlogsvliegers een krans bij het Vickers Wellington monument in het Landsmeerderveld. Hierbij zijn veteranen en ook actieve leden van het squadron aanwezig. Muziekvereniging De Eendracht zal een en ander muzikaal begeleiden. Iedereen is uitgenodigd bij deze kranslegging aanwezig te zijn.
Middagprogramma
12.30 uur

Vóór afloop van bovengenoemde termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk zienswijzen omtrent dit beleidsvoornemen naar
voren brengen.
Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak via tel:
020-4877166.
De termijn van ter inzage legging loopt tot en met 7 juni 2016.

Ontvangst van de Engelse gasten en leden van de Aircraft Recovery Group door burgemeester Nienhuis.

Aangevraagde Omgevingsvergunning

12:45 tot 13:45 uur Lunch voor genodigden in de foyer van het gemeentehuis
13:45 uur

Lopen naar de Wederikstraat en opstappen boot

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

14.00 uur

Vertrek per boot naar het monument in het Landsmeerderveld

11 april 2016 Noordeinde 150 F verbouw kantoor tot woongebouw

±14.45 uur

Aankomst en Herdenkingsbijeenkomst bij het Wellingtonmonument

13 april 2016 Dorpsstraat 49

begane grond omzetten naar
bestemming wonen

“De Eendracht” speelt een aantal koralen
Toespraak door de burgemeester namens de gemeente, vertegenwoordiger van de Aircraft Recovery Group
en de wing commander van de RAF 99th squadron
“Last Post”
2 minuten stilte

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.
De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor
contact op met het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.00 uur).

Nederlandse en Engelse volkslied

Wijziging ophalen afval rondom Koningsdag

Kransleggingen
±15.45 / 16.00 uur Vertrek per boot terug naar de Wederikstraat
±16.30

Aankomst Wederikstraat en de Engelse gasten gaan door naar het Dorpshuis voor een hapje en een
drankje

In verband met Koningsdag wordt de groene (GFT) afvalcontainer niet
op woensdag 27 april geleegd maar op donderdag 28 april.

Avondprogramma

Gemeentehuis gesloten

18.00 uur

Vlaggen in de gemeente halfstok (Gemeentehuis, Politiebureau, Hervormde Kerk, Calkoenplein - Monument)

Het gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf zijn gesloten
op de onderstaande data.

18.45 uur

Herdenkingsbijeenkomst in “Het Kruispunt” Calkoenstraat 12a (organisatie kerk)

• Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag en Hemelvaart) en vrijdag 6 mei
2016
• Maandag 16 mei 2016 (Tweede Pinksterdag)

Op 4 mei 2016 vindt traditiegetrouw een dodenherdenkingsdienst plaats in het Kruispunt, Calkoenstraat 12a. De bijeenkomst
is voorbereid door het Oecumenisch Beraad Landsmeer. Het thema voor 2016 is De vrijheid omarmd. Na een kort welkomstwoord, gedichten en overwegingen worden kaarsen opgestoken voor alle mensen die een diep verlangen koesteren naar en
zich inzetten voor vrijheid.
De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door korte optredens van Gemengde zangvereniging Zang en Vriendschap uit
Landsmeer.
De herdenkingsdienst duurt 30 minuten. Na afloop wordt aangesloten bij de stille tocht vanaf het Raadhuisplein. Iedereen is
van harte welkom om de dienst bij te wonen.
19:15 uur

Einde herdenkingsbijeenkomst in “Het Kruispunt”

Koningsdag in Landsmeer
In het Kompas van 19 april 2016 stond de Koningsdagspecial. In deze
special is informatie over de vrijmarkt, evenementen terrein, omleidingen en spelregels op Koningsdag te vinden.
Deze pagina en meer informatie over Koningsdag in Landsmeer zijn te
vinden op onze website: www.landsmeer.nl

19:15 tot 19:25 uur Lopen naar Raadhuisplein en verzamelen
19.35 uur

Start Stille Tocht vanaf het gemeentehuis naar plein Calkoenstraat

Controle openbare verlichting

19.45 uur

Aankomst bij monument waar Amicitia enige koralen ten gehore zal brengen.

19.59-20.00

“Last Post”, gevolgd door 2 minuten stilte.

20.02 uur

Het Volkslied

Begin mei repareert de gemeente defecte openbare verlichting. Wilt u
straatlantaarns in uw straat of buurt doorgeven? Geef bij voorkeur adres
en het nummer dat op de lichtmast staat door. U kunt elke werkdag
bellen met de gemeente, telefoon (020) 48 77 111. U kunt het ook
doorgeven via onze website: https://www.landsmeer.nl/leefomgeving/
openbare_ruimte/openbare_verlichting/

20.04 uur

Korte toespraak door de Burgemeester (en eventueel andere genodigden)

20.15 uur

Kranslegging door de Burgemeester en de Engelsen, waarna door de politieke partijen het defilé wordt
ingezet, na daartoe door de burgemeester te zijn uitgenodigd.

Publiekscontacten

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

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
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
tel. (020) 4877124 · middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl
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