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Baggerwerkzaamheden 2017

Bekendmakingen

De gemeente heeft in de afgelopen periode de baggerwerkzaamheden aanbesteed die binnen de gemeente Landsmeer
in 2017 zullen worden uitgevoerd. De aannemer zal medio februari 2017 starten, uiteraard als de weeromstandigheden
dit toelaten. De doorlooptijd bedraagt enkele weken.
Voor deze planning is gekozen zodat er zoveel mogelijk tijd
beschikbaar is voor werkzaamheden van de nutsbedrijven.
De nutsbedrijven inventariseren op dit moment of er locaties
zijn waar hun kabels of leidingen niet op de voorgeschreven
wijze liggen en of dit moet worden aangepast, dit is nodig
om tijdens het baggeren schade aan de kabels of leidingen te
voorkomen.
Het is mogelijk dat omwonenden ten behoeve van deze
inventarisatie benaderd worden door de nutsbedrijven, om

na te gaan waar de kabels of leidingen liggen en welke soort
het is.
Nadere informatie volgt zodra meer bekend is. Op www.
landsmeer.nl/wonen,_werken_en_leven/projecten/ vindt u
een overzicht tekening waarop het te baggeren water staat
aangegeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente, de heer Chaim van der Zant, tel. 020-4877111.

De gemeente ontvangt regelmatig klachten uit diverse wijken over overlast van op onjuiste wijze
aangeboden afvalcontainers. Containers of afval dat niet op de juiste wijze wordt aangeboden, neemt
de ophaaldienst niet mee. Ook niet in een extra ophaalronde. Deze rolcontainers blijven dan staan en
geven overlast aan de buurt.
Ook wordt bij controles zeer regelmatig huishoudelijk afval
Verzamelcontainer

Afvalinzameling rolcontainers
De inzameling van klein huishoudelijk (grijs) en GFT-afval
(groen) vindt elke woensdag plaats; de grijze rolcontainer in
de oneven week en de groene rolcontainer in de even week.
De rolcontainers moeten op de inzameldag vóór 7.30 uur op
de aanbiedplaats worden klaargezet. U dient de container
ook op dezelfde dag weer weg te halen. U kunt een extra
container aanvragen bij de gemeente, telefoon: 020-4877111.
Ook kunt u uw klein huishoudelijk afval gratis aanbieden bij
de gemeentewerf.
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Een aantal bewoners van hoogbouw- en bejaardenwoningen
maakt gebruik van verzamelcontainers (cocons). Deze zijn
uitdrukkelijk niet bestemd voor mensen met een eigen rolcontainer. De verzamelcontainer is niet bedoeld voor grof vuil.
Indien grof vuil op, in, of naast de verzamelcontainer wordt
geplaatst, wordt dit niet door de inzamelaar meegenomen. U
wordt dan ook verzocht grof vuil hier niet aan te bieden. . U
kunt grof vuil kosteloos aanbieden bij de gemeentewerf.

Bent u iets verloren? Neem dan contact
op met de gemeente!
Regelmatig worden gevonden voorwerpen gemeld of ingeleverd bij het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente
Landsmeer. Ook winkels leveren gevonden voorwerpen bij de
gemeente in. Op dit moment bewaart het KCC diverse voorwerpen die wachten totdat ze door de rechtmatige eigenaar
opgehaald worden.

Geboorte
10 oktober 2016

Daan Pjotr, zoon van Pieter Nicolaas Rustenburg
en Esther Wiegert

Overlijden
10 oktober 2016

Pieter Hendrik Goede

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Verleende vergunningen op grond van de APV & Drank- en
Horecawet & Wet op de Kansspelen

Verzonden

Onderwerp

10 oktober 2016

Geluidsontheffing aan Café de Driesprong op
22 oktober 2016

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.

Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

06 oktober 2016

Goudpluvier 2

plaatsen dakkapel

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).

Meer weten over de lokale politiek of zelf actief
worden? Volg dan de cursus Politiek Actief!

PMD
PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metaal verpakkingen
en Drankkartons. Landsmeer zamelt dit eens per twee weken
op vrijdag apart in. PMD dient u aan te bieden in speciaal
hiervoor bestemde plastic zakken. Deze zakken zijn gratis
op te halen bij: supermarkt Deen, supermarkt Jumbo, het
gemeentehuis, de gemeentewerf, dorpshuis De Wije Ilp (Den
Ilp) en dorpshuis De Burcht (Purmerland). Van belang is dat u
de plastic zakken goed heeft dichtknoopt als u ze op de inzamelplek plaatst. Het PMD-afval kan op de inzameldag vanaf
7.30 opgehaald worden.

Burgerlijke stand

Vragen

Spelregels voor het aanbieden van huisvuil

in de groene container aangetroffen. Het is belangrijk dat het
huisvuil volgens de geldende regels wordt aangeboden. Deze
staan vermeld op de afvalkalender. We zetten ze ook hier nog
eens voor u op een rij.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Klachten
Indien de inzameling om een u onbekende reden niet goed is
uitgevoerd dan kunt u dit op de eerstvolgende werkdag vóór
11.00 uur melden bij de gemeente op telefoonnummer 020
4877111.

Doet uw wijk al mee aan WhatsApp
Buurtpreventie?
De gemeente vroeg vorige week via campagneborden uw
aandacht voor WhatsApp Buurtpreventie; een initiatief van
inwoners zelf voor extra ogen en oren binnen de straten en
wijken van de gemeente Landsmeer. Op dit moment zijn er
27 WhatsAppgroepen actief in onze gemeente. Een prachtig
resultaat! Toch zijn er nog straten/wijken in de gemeente
Landsmeer waar geen WhatsApp-groep actief is.

Maak ook een WhatsApp-groep aan!
Nieuwsgierig of uw wijk al is aangemeld? Kijk dan op www.
wabp.nl voor een overzicht van de aangemelde wijken. Is er
in uw wijk nog geen WhatsApp-groep aangemeld? Neem
dan het initiatief. Op www.wabp.nl staat alle informatie die u
nodig heeft voor het starten van een nieuwe groep.

Bent u een sleutelbos, muts, sjaal, boek, telefoon of iets anders
kwijt? Neem dan contact op met het KCC. Wellicht is het daar
ingeleverd door de vinder. U kunt bellen (telefoon: (020) 4877
111) of tijdens de openingsuren langskomen in het gemeentehuis.

Denkt u er wel eens over om actief te worden in de gemeentelijke politiek? Bent u benieuwd en wilt u meer weten voor u die beslissing neemt?
Of wilt u alleen maar meer weten over de politiek in uw gemeente? Dan
is de cursus Politiek Actief iets voor u!
De griffiers van de gemeenteraden van Beemster, Oostzaan, Edam-Volendam, Wormerland en Landsmeer organiseren in samenwerking met Pro
Demos, Huis voor democratie en rechtsstaat, een cursus Politiek Actief voor
inwoners. De cursus is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek
actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.
Het is niet vereist om lid te zijn van een politieke partij.
De cursusdagen zijn verspreid over de verschillende deelnemende gemeenten en worden ’s avonds gehouden. Het bijwonen van een raadsvergadering na afloop van de bijeenkomsten gebeurt voor alle deelnemers in
hun eigen gemeente. Inwoners kunnen kosteloos aan de cursus deelnemen, het is ook mogelijk om reiskosten vergoed te krijgen.

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:
Datum
Onderwerp
9 november 2016 Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting
16 november 2016 De gemeente
23 november 2016 De gemeenteraad
30 november 2016 Lobbyen bij de gemeente
7 december 2016 Debatteren
22 december 2016 Raadsvergadering bijwonen in eigen gemeente

Locatie
Gemeentehuis Waterland

Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan
Gemeente Edam-Volendam
gemeente Wormerland
Gemeente Landsmeer

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? U kunt daarvoor terecht bij de
griffier van de gemeenteraad van Landsmeer. Telefoon 020-4877145 of via
griffier@landsmeer.nl

Als u iets heeft gevonden kunt u ook contact opnemen met
het KCC.

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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