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Onthulling waterpeilbord 1916

Bekendmakingen

Het water kwam tot hier in Landsmeer
Op 12 februari jongstleden heeft burgemeester Astrid Nienhuis een waterpeilbordje bevestigd op het huis van mevrouw
Goede-Groot, Noordeinde 150 in Landsmeer. Deze activiteit maakt deel uit van het jaarprogramma van WaterKustLand
dat de watersnood van 1916 herdenkt en viert dat we sindsdien in Noord-Holland 100 jaar droge voeten hebben.
Waterhoogte
De waterpeilbordjes laten zien hoe hoog het water in de verschillende gebieden stond. Dit varieerde van enkelhoogte in Purmerend tot aan de zolders van
huizen in Volendam. In Marken werden diverse houten huizen meegesleurd
door het heftig stromende water. Ook verdronk er veel vee dat in de stallen
stond. Het duurde tot de zomer van 1916 tot het water overal verdwenen was.
Zout land en een enorme ravage bleef achter. Het initiatief voor de waterpeilbordjes in Landsmeer kwam van de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer.
De waterpeilbordjes zijn beschikbaar gesteld door het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen. Meer informatie kunt u vinden op www.waterkustland.nl

Aangevraagde Omgevingsvergunning

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

4 februari 2016

Zuiderzeelaan 126

bouw woning

5 februari 2016

Dorpsstraat 49

bouw dakterras, wijzigen
voorgevel en uitbreiden eerste
verdieping

8 februari 2016

Kanaalweg 27

renovatie bestaande bebouwing

9 februari 2016

Dorpsstraat 53

schilderen voorgevel

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 Omgevingsvergunningen

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

Verzonden

Onderwerp

4 februari 2016

Geluidsontheffingen aan
café De Driesprong
op 19 en 21 februari 2016;

9 februari 2016

standplaatsvergunning
voor de kip van Rick op
de donderdag op het
Raadhuisplein te Landsmeer;

Bezwaar indienen? Op www.landsmeer.nl leest
u hoe u bezwaar kunt maken.

Perceel

Onderwerp

Werkzaamheden Fazantenstraat

10 februari 2016

Zuideinde 74G

plaatsen dakopbouw

Vanaf 22 februari wordt de bestrating verwijderd om nieuwe rioolaansluitingen te maken

Werkzaamheden aan de Sportlaan, Herculesweg en Hermessingel
Vooruitlopend op de rioolvervanging die in maart/april gaat starten,
worden de bomen langs de Herculesweg en Hermessingel gekapt. De
bomen zijn aan het einde van de levensduur en kunnen bij een stevige
wind voor gevaarlijke situaties zorgen. Na afronding van het rioolwerk
wordt er opnieuw bestraat en worden er nieuwe bomen geplant.

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden van de
nieuwe woningen bijna afgerond. Als laatste fase
worden de rioolaansluitingen gemaakt en wordt
de bestrating vervangen.
Vanaf maandag 22 februari a.s. wordt de oude
bestrating in de Fazantenstraat verwijderd door
aannemersbedrijf De Bie. De bewoners worden
verzocht voertuigen tijdens de werkzaamheden
elders te parkeren.

Vanaf woensdag 24 februari a.s. worden de bomen gekapt. De bewoners
worden verzocht voertuigen tijdens deze kapwerkzaamheden verderop
te parkeren, bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de Sportlaan.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer, P. Cornelissen,
projectleider van de afdeling Ruimtelijke Zaken, tel. 020 - 48 77 111.

Bekendmakingen
Mandaat/volmacht/machtigingsbesluit 2016-2018 behorende
bij de Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking
decentralisaties in sociaal domein 2016-2018 en de Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst Regionale inkoop
sociaal domein 2016-2018 (DVO)
Op basis van de Gemeenschappelijke regeling en de DVO wordt sinds 1
februari 2014 samengewerkt op het gebied van inkoop en contractmanagement van producten en diensten op het terrein van de Jeugdwet
en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 met de gemeenten uit de
regio Zaanstreek-Waterland.
Op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Landsmeer bekend dat aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad mandaat wordt
verleend voor het besluiten tot:
1. Het voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen, waaronder het
opstellen, beheren en evalueren van programma’s van eisen/bestek en
het onderhandelen met leveranciers;

Verzonden

Bezwaar indienen? Op www.landsmeer.nl leest u hoe u bezwaar kunt
maken.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN
OVERIGE MEDEDELINGEN

Voor informatie kunt u
contact opnemen met
de heer, P. Cornelissen,
projectleider van de afdeling Ruimtelijke Zaken,
tel. 020 - 48 77 111.

2. Het opstellen, sluiten, beheren, evalueren, actualiseren, en indien nodig
beëindigen van (concept) overeenkomsten met leveranciers voor de
levering van producten en diensten op het gebied van Jeugdwet en
Wmo 2015;
3. Het opstellen, sluiten, beheren en evalueren van intentieverklaringen en
het toe laten treden van nieuwe leveranciers zoals genoemd in de DVO;
4. Het voeren van strategisch contractmanagement van de overeenkomsten, zoals bedoeld in de DVO;
5. Het deelnemen aan het bovenregionaal procesoverleg jeugd, zoals
bepaald in de DVO en het nemen van beslissingen die betrekking hebben op de bovenregionale inkoop en contractmanagement tijdens het
betreffende overleg.
Het verlenen van ondermandaat door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zaanstad is toegestaan.
Voorts verleend de burgemeester van de gemeente Landsmeer de burgemeester van de gemeente Zaanstad volmacht/machtiging tot het in en
buiten rechte vertegenwoordigen van de gemeente voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van het gestelde onder bovenvermelde punten 1
t/m 4 en het vertegenwoordigen van de deelnemende gemeenten in de
contacten met samenwerkingsverbanden en contacten met derden zoals
bedoeld in de DVO.
Ondervolmacht- en machtiging door de burgemeester van Zaanstad is
toegestaan.
Inzage: het mandaat/ volmacht/ machtigingsbesluit ligt vanaf 10 februari
2016 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden.
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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

• De verordening ontheffingen inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp
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www.facebook.nl/
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gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

