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Riool schoon, heel gewoon!

Bekendmakingen

Wist u het? Vochtige hygiënedoekjes zijn restafval en moeten in de prullenbak en zeker niet in het toilet! Ze verstoppen namelijk het riool. Dit in
tegenstelling tot wat fabrikanten dikwijls beweren. Het is belangrijk om
ervoor te zorgen dat het riool goed blijft doorstromen en niet verstopt
raakt. Met de nieuwe poster in de reeks van de campagne Landsmeer
schoon! vestigen we de aandacht daarop. Doe net als loodgieter
Patrick Pigge en gooi gebruikte doekjes voortaan in de prullenbak. Zo
houden we samen we het riool in onze woonomgeving open.
Riolering is een waardevol systeem dat de gemeente onderhoudt in de
openbare ruimte en dat meestal redelijk onzichtbaar functioneert. Helaas
gebeurt het nog dat er doekjes, maandverband en andere vezels in de
rioolpompen van de gemalen terecht komen. Deze raken daardoor verstopt en lopen vast. Een rioolpomp in een gemaal is bedoeld voor het
verpompen van sanitair- en toiletwater met normaal toiletpapier (van
de bekende toiletrol) en niet voor iets anders.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN
Op grond van artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht maakt
het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer bekend
dat zij bij besluit van 18 oktober 2016 het mandaat- en machtigingenregister 2016 heeft vastgesteld.

LANDSMEER
SCHOON

Dit is de derde poster in de reeks van de afval- en rioleringscampagne
die in augustus 2016 is gestart. Een campagne die de komende jaren
bijdraagt aan bewustwording van het belang van afval sorteren. En met
het doel bij te dragen aan het halen van de landelijke doelstelling: 75%
afvalscheiding in 2020.

Verleende vergunningen op grond van de APV & Drank- en
Horecawet & Wet op de Kansspelen

Verzonden

Maandag 17 oktober zijn de schouwmeesters van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gestart met de
najaar schouw. De schouwmeesters controleren dan in het gebied vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel of de sloten
voldoende schoon zijn en of het water voldoende door kan stromen. Er zijn
zo’n zevenduizend bedrijven en particulieren in het gebied die ’hun’ sloten
en vaarten zelf moeten onderhouden. Zij hebben van HHNK een kaartje
ontvangen ter herinnering, waarop staat waarom het belangrijk is om een
goed onderhouden sloot te hebben.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de onderhoudsrichtlijnen voor een schone
sloot op www.hhnk.nl/schouw. Tijdens kantooruren is het schouwteam
bereikbaar via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Bezwaar indienen? Verder op deze pagina leest u hoe u bezwaar kunt
maken.

10 oktober 2016

Perceel

Onderwerp

Noordeinde 124

brandveilig gebruik

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).

Verleende Omgevingsvergunning
Verzonden

Perceel

Onderwerp

19 oktober 2016

Goudpluvier 2

plaatsen dakkapel

Reizigersonderzoek

19 oktober 2016

Watersniplaan 12 plaatsen dakopbouw

Tussen 13 en 31 oktober 2016 organiseert de Stadsregio een
publieksraadpleging over het totale OV Lijnennet. De raadpleging gaat niet in op afzonderlijke bus of tramlijnen, maar
gaat over het totale, samenhangend OV Lijnennet in de regio
Amsterdam. De Stadsregio wil graag weten wat de impact van
het nieuwe lijnennet op de reizigers is en hoe de ideale ov-reis
eruit ziet. De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in het definitieve advies dat in december ter vaststelling
wordt voorgelegd aan het dagelijks Bestuur. U bent van harte
uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen:
www.stadsregioamsterdam.nl/reizigersonderzoek

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.

Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar
vervoer in en rond Amsterdam. Om Amsterdam nu en in de
toekomst goed bereikbaar te houden, past de Stadsregio Amsterdam samen met vervoerders GVB, EBS en Connexxion het
openbaar vervoernetwerk (OV-netwerk) in de hele Amsterdamse regio aan. Het nieuwe OV Lijnennet wordt in gebruik
genomen als de Noord/Zuidlijn gaat rijden in de zomer van
2018. In de OV Lijnennetvisie 2018 van de Stadsregio Amster-

17 november 15:30 - 17:00 uur

Conferentie Werken
Zorgen Samen
Wilt u besparen op verzuimkosten en rekening houden met werkende mantelzorgers
binnen uw organisatie?
Kom dan donderdag 17 november naar de Conferentie Werken
Zorgen Samen met afsluitend een netwerkborrel.

Publiekscontacten

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

18 oktober 2016

dam staan de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe
OV-netwerk omschreven.

Nieuw OV Lijnennet in 2018

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

18 oktober 2016

Ontvangen

De vervoerbedrijven GVB, Connexxion en EBS hebben op 12 oktober jl. hun vervoerplannen voor 2018 bij de Stadsregio
Amsterdam ingediend. Het zijn de plannen voor het nieuwe lijnennet dat bij de start van de Noord/Zuidlijn in gebruik
wordt genomen. Er gaat dan veel veranderen.

De vervoerplannen zijn door de vervoerders aan het dagelijks Bestuur van de Stadsregio aangeboden. In de komende
weken worden er verschillende stappen doorlopen zodat het
dagelijks Bestuur op 15 december 2016 van de Stadsregio een
besluit kan nemen over de vaststelling van de vervoerplannen
2018. Dit besluit komt tot stand aan de hand van de vervoerplannen, het advies vanuit de Reizigers Adviesraad (RAR), de
adviescommissies van de 15 regiogemeenten en de uitkomsten van de reizigersraadpleging.

18 oktober 2016

Geluidsontheffing aan Café de Goede Stek
op 28 en 29 oktober 2016;
Sint Nicolaasintocht in Landsmeer op
12 november 2016;
Sint Nicolaasintocht in Den Ilp op
13 november 2016;
Sint Nicolaasintocht in Purmerland op
20 november 2016;

Aangevraagde Omgevingsvergunning

Conceptplannen openbaar vervoer 2018
ingediend door vervoerbedrijven
Landsmeer zal met het openbaar vervoer vooral via lijn 319
worden verbonden met Station Amsterdam Noord en op
werkdagen extra met lijn 125 met Station Amsterdam Sloterdijk. Een rechtstreekse aansluiting op Amsterdam CS komt in
de plannen te vervallen. Kijk op https://www.stadsregioamsterdam.nl voor alle wijzigingen.

Onderwerp

18 oktober 2016

De najaar schouw van het hoogheemraadschap is begonnen

Vrijdag

Inzage: het mandaat- en machtigingen register ligt vanaf 25 oktober 2016
zes weken ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Is uw sloot al schoon?

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

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een
besluit te nemen en/of te ondertekenen. Het bestuursorgaan blijft volledig verantwoordelijk voor de krachtens mandaat genomen besluiten en
mag de bevoegdheid te allen tijde zelf blijven uitoefenen en tussentijds
algemene en bijzondere richtlijnen geven. Bij een volmacht of machtiging
geeft een bestuursorgaan een medewerker de bevoegdheid om bepaalde
handelingen uit te voeren.

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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