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Dansvoorstelling ‘Druppels op de Dijk’
vrijdag 24 juni – 20.30 uur – in Het Kruispunt / Landsmeer
Druppels op de Dijk is een krachtige, visuele dansvoorstelling. Een voorstelling waarbij het water voelbaar is. Het water in
al haar verschijningsvormen: vloeibaar, zacht, ruig en verwoestend. Het water dat dijken kan vernietigen en mensenlevens kan nemen.
Het water dat de mens probeert te beheersen om hopelijk
nooit meer overgeleverd te zijn aan de krachten van de
natuur. Ook zien we in deze voorstelling de mens. Beheerst,
beschaafd. Vriendelijk glimlachend en beleefd. Met omgangsvormen en regels. Maar ook de mens heeft zo zijn diepe,
ontembare natuur…

De heer Henk Gras, ereburger en voormalig lid van de
bezwaarschriftencommissie van de gemeente Landsmeer is
op 9 juni 2016 overleden.
Het college van Landsmeer betuigt haar oprechte gevoelens
van medeleven en wenst de familie veel sterkte toe om dit
verlies te dragen.

Dansmaker Madieke van Beek maakt Druppels op de Dijk in
samenwerking met een groep amateur- en semiprofessionele
dansers. De dansers komen uit de verschillende dorpen en
steden in Noord-Holland die toen onder water stonden.
Kaarten voor de voorstelling in Het Kruispunt op vrijdag 24
juni om 20.30 uur zijn te reserveren via www.druppelsopdedijk.nl. De inwoners van Landsmeer krijgen korting (toegang
voor de helft van de prijs = € 5,00)

Vraag uw reisdocument op tijd aan

Deze foto heeft een inwoner ons toegestuurd. De GFT
(groente-, fruit- en tuinafval)-containers zijn niet bedoeld
om huishoudelijk restafval in te storten. Papier kan in de
papierbakken en wordt ook aan huis opgehaald en vuilniszakken kunnen in de verzamelcontainers voor restafval.

De vakantieperiode staat voor de deur. Dat betekent dat de
aanvraag van reisdocumenten toeneemt. Wanneer u naar het
buitenland gaat moet u in bezit zijn van een geldig paspoort
of een identiteitskaart. Hebt u nieuwe reisdocumenten nodig?
Vraag deze dan op tijd aan, zodat uw reisdocumenten klaar
zijn voor u op vakantie gaat. Ook voorkomt u lange wachttijden bij de balie Publiekscontacten. Meer informatie over
reisdocumenten vindt u op www.landsmeer.nl.

Daarnaast zijn de verzamelcontainers alleen bedoeld
voor huishoudens rondom de containers die geen grijze
en groene minicontainer hebben. Gevolg van verkeerd
gebruik is dat de inzamelaar de containers niet leegt en de
gemeente extra kosten moet maken. Ook kan de gemeente tegen boetes aanlopen bij het aanleveren van vervuild
GFT-afval bij de verwerker.
Degene die dit aangaat wordt vriendelijk verzocht om zich
aan de regels te houden. Als er onduidelijkheden zijn over
het aanleveren van afval kunt u contact opnemen met
de gemeente via 020 48 77 152 of een mail sturen naar
gemeente@landsmeer.nl
Wij vragen degene die dit aangaat dan ook om zich aan
de regels te houden. Als er onduidelijkheden zijn over het
aanleveren van afval, kunt u contact opnemen met de
gemeente.

Openingstijden balie
De balie is geopend op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur,
op woensdag is dat vanaf 7.30 uur. Op donderdag is de
balie van 17.30 tot 19.30 geopend, behalve in de vakantieperiode van 16 juli tot en met 20 augustus.

Quote leerlingen
Drie leerlingen uit groep 7 vertellen naderhand: Bo van Nely
(11 jaar); ik heb geleerd wat energie kost en hoeveel de school
aan energie verbruikt. We hebben meer zonnepanelen nodig
op school, maar ook thuis. We mogen ook geen voetballen
meer op het dak schieten, want dan gaan de nieuwe zonnepanelen stuk. Ook weet ik nu de naam van de wethouder! Diëo
Zwolsman (11 jaar) vult aan: ik weet nu hoe energie wordt
opgewekt en wat slechte energie met het milieu doet. Hugo
Horst (11 jaar) voegt als laatste toe: én zonnepanelen besparen geld! De hele klas was het er wel over eens: Het was een
leuke en leerzame les en de wethouder krijgt een tien!
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Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

9 juni 2016

Schuttebreek 1

plaatsen dakkapel
achtergevel

10 juni 2016

Sportpark Landsmeer

aanleg terras aan De Breek

Verleende Omgevingsvergunningen

Op donderdag 9 juni jl. kregen kinderen van de bovenbouw van basisschool de Stap de primeur van de nieuwe
duurzaamheidles. Deze werd gegeven door wethouder van Baarsen (portefeuillehouder duurzaamheid). De les werd
speciaal ontwikkeld rond de Duurzame Energieagenda 2014-2018, waaraan uitvoering wordt gegeven.

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

(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 het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.00 uur).

Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op ‘de Stap’

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

Bekendmakingen

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

Verzonden

Perceel

Onderwerp

14 juni 2016

Burgemeester renoveren (met 3 aan- en uitbouwen)
Postweg 9
van het bestaande deel van het
verzorgingstehuis De Keern

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

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

Verzonden

Onderwerp

10 juni 2016

Sloot en slobrace bij Hard Gaat Ie op 17 juni 2016;

14 juni 2016

Feestavond bij tennisvereniging Heb Durf op 15 juli 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.
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.
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