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Rode lampjes op de gemalen, alarm op natte dagen
Koppel het gemaaltje af van het regenwaterafvoer
Sommige onder u hebben het vast wel eens gezien. Het is donker en het regent al uren of zelfs dagen en u rijdt door
Landsmeer. Langs de weg en in de tuinen branden of knipperen rode lampjes. Dit zijn de gemaaltjes die het rioolwater
wegpompen. De gemaaltjes geven een signaal dat ze te veel water krijgen.
Problemen door te veel regenwater
Als een lampje brandt en het regent moet het gemaal naast
het rioolwater vanuit uw huishouden ook veel regenwater
wegpompen. Soms is er zoveel regenwater dat de capaciteit
niet voldoende is om dat aan te kunnen. De overbelasting
van het gemaal kan voor vervelende problemen zorgen. Zoals
hoge energie en reparatiekosten of dat bij een harde regenbui
het rioolwater via het toilet of een putje uw huis instroomt.

Hemelwater niet in riool afvoeren
Om dit soort problemen te voorkomen is het niet toegestaan
om regenwater af te voeren in het riool. Regenwater en
grondwater zijn schoon genoeg voor de sloot of de tuin. Bij
natte dagen mengt het vieze rioolwater met het regenwater
dat relatief schoon is. Het hemelwater dient afgevoerd te
worden naar het oppervlakte water of te worden geïnfiltreerd
op eigen terrein.
Het lozen van regenwater in het riool is verboden, dit is
geregeld in de Verordening afvoer hemelwater en grondwater
Landsmeer. In de bijbehorende gebiedsaanwijzing kunt u zien
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Gehandicaptenparkeerplaatsen

wat de regels voor uw woongebied zijn. Dit is te vinden op
www.landsmeer.nl/leefomgeving/openbare_ruimte/riolering

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:

Afkoppelen hemelwater afvoer

Het opheffen van diverse gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s)
van:

Het drukrioleringsysteem (bijna 160 gemaaltjes) in Landsmeer, is niet berekend op de afvoer van hemelwater en/of
grondwater. De gemeente zet zich daarom in om met hulp
van bewoners de gemengde aansluitingen tegen te gaan.
Als uw hemelwater of grondwaterafvoer nog op het riool van
uw huishouden is aangesloten, is uw hulp noodzakelijk. U
dient zelf de hemelwater afvoer van uw woning van het gemaal af te koppelen. De kosten voor het afkoppelen verschillen per situatie. Het hemel- en grondwater kunt u lozen op de
bodem of in het oppervlaktewater.

Vragen
Wij verzoeken iedereen bij wie dit nog speelt om deze aansluitingen zo snel mogelijk af te koppelen. Mocht u vragen
hebben of tegen problemen aan lopen bij het afkoppelen
dan kunt u contact opnemen met de heer R. Wouda via tel.
020-4877111.

Bezoek van de Commissaris van
de Koning aan Landsmeer

Uitnodiging:

Droge voeten feest

Op woensdag 20 januari brengt de heer Johan Remkes, Commissaris
van de Koning van Noord-Holland een ambtsbezoek aan Landsmeer.

Zondag 07 februari van 13:30 (inloop) tot
18:00 uur 100 jaar droge voeten feest in de
tent op het Raadhuisplein. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

De heer Remkes wordt ontvangen door burgemeester Astrid Nienhuis en
het College van burgemeester en wethouders. Onderdeel van dit bezoek is
de onthulling van een billboard door de heer Remkes voor het gemeentehuis dat herinnert aan de Waterlandse Vloed die vandaag 100 jaar geleden
onder andere Landsmeer trof. U bent welkom hierbij aanwezig te zijn. Ook
bent u aansluitend als toehoorder welkom bij de openbare ontmoeting
met de gemeenteraad van Landsmeer

Om 14:15 uur zal burgemeester Astrid Nienhuis het feest “officieel” openen.
Een concert van Amicitia, Rene van Zinnicq
Bergmann vertelt het verhaal van de watersnoodramp en na afloop speelt de Landsmeerse band Eleven20one. Delight Catering zorgt
voor de hele aankleding, hapjes en drankjes.

Programma van het bezoek:
15:15 – 15:30 uur onthulling of andere handeling van/bij bord 100 jaar
droge voeten voor het gemeentehuis;

Als je wilt zitten neem dan even zelf een stoeltje mee en geniet van een uniek evenement.

15:30 – 17:00 uur ontmoeting met de gemeenteraad waarbij u als belangstellende welkom bent.

Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
Het gebeurt weleens dat er (grof) huisvuil wordt geplaatst naast de ondergrondse containers aan de Burgemeester Postweg (bij Deen). Dit is geen aanbiedplaats voor grof huisvuil of huishoudelijk restafval. Deze containers zijn uitsluitend
bestemd voor papier en glas. Wij verzoeken u dringend geen (grof) huisvuil aan te bieden op deze locatie, maar hiervoor
de juiste wegen te volgen.
Afvalkalender
Op de afvalkalender vindt u informatie over het ophalen,
inzamelen en inleveren van afval. De afvalkalender is in
december 2015 huis aan huis verspreid en is tevens te
downloaden via https://publieksbalie.landsmeer.nl/producten/afvalkalender of kunt afhalen bij het gemeentehuis.

• Zeilmaker 10 te Landsmeer;
• Tormentilstraat 13 te Landsmeer;
Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s) van
• Ereprijshof 14 te Landsmeer.
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

12 januari 2016

Café de Drie Zwanen, vergunning voor het
aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten;

12 januari 2016

Café de Goede Stek, vergunning voor het aanwezig
hebben van 2 kansspelautomaten;

12 januari 2016

Café Koek, vergunning voor het aanwezig hebben
van 2 kansspelautomaten

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

Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

6 januari 2016

Van Beekstraat 227

wijzigen bouwvlak i.v.m.
nieuwbouw woning

8 januari 2016

IJdoornlaan 11

uitbreiding tankstation met
bovengrondse opslagtank

13 januari 2016

Raadhuisstraat 1

aankondigingsbord ‘100 jaar
droge voeten’

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).

Bezwaar maken
Niet eens met het besluit?
Bent u belanghebbende en niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen
zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen naar
het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer. U moet het
bezwaar ondertekenen. Hierin staat ten minste:
• uw naam en adres
• de datum
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft

Rolcontainers

• waarom u bezwaar heeft
Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

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 inzamel dag vóór
7.30 uur op de aanbiedplaats worden klaargezet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

U dient de container ook op dezelfde dag weer weg te
halen. Rolcontainers die buiten de inzameldagen worden
aangeboden, worden ingenomen.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp
van uw DigiD. Kijk op http://publieksbalie.landsmeer.nl/producten/bezwaarschrift_indienen.

Publiekscontacten

Burgerservice

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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
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

Gemeentewerf
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

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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