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Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
In de Speksnijdersweg en Meervalweg zijn in 1995 snelheidsremmende maatregelen aangebracht in de vorm van
boldrempels. Omdat de ontsluitingsweg van het westelijk deel van Luijendijk buitenom via de Zuiderzeelaan, nu door de
bouw van de nieuwe woningen in Luijendijk Zuid, in gebruik sterk is veranderd en ook vaak is gestremd door de bouwwerkzaamheden, wordt de Meervalweg vaker dan voorheen gebruikt door de bewoners van het westelijk deel van de
woonwijk.
Nieuwe drempels
Nu de wijk Luijendijk Zuid zijn voltooiing nadert worden de
boldrempels vervangen. Inwoners van de wijk en zorgverleners in Landsmeer hebben hierbij een belangrijke input
geleverd.
De witte boldrempels worden verwijderd en op dezelfde locaties komen drempels conform de landelijke CROW richtlijnen
passend bij een snelheid van 30 km.

hoogte van de Meervalweg 26. In de Speksnijdersweg zullen
rijplaten neergelegd worden, zodat de achterliggende straten
bereikbaar blijven. Tijdens de uitvoering aan de Meervalweg
zal overdag geen doorgaand verkeer mogelijk zijn en moet
u omrijden via de Zuiderzeelaan. Aan het eind van de dag is
doorgaand verkeer wel mogelijk. Door bebording wordt de
stremming aangegeven. De totale duur van de werkzaamheden is ca. 8 werkdagen.
Voor vragen kunt contact opnemen met de heer R. Wouda
van de Gemeente Landsmeer, tel. 020 48 77 111.

Werkzaamheden vanaf 7 maart
De werkzaamheden zullen starten op 7 maart 2016 ter

De herbestrating van de Scholeksterstraat,
Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat
start op 7 maart
Begin november vorig jaar zijn de bewoners geïnformeerd over de stand van zaken voor de herinrichting van de bovengenoemde straten. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en is het werk opgedragen aan aannemersbedrijf Van Ingen.
4. Scholeksterstraat

De aannemer start op maandag 7 maart in de Aalscholverstraat, bij de kruising met de Van Beekstraat. Het werk wordt
globaal in vijf fasen uitgevoerd, zodat niet alle straten tegelijkertijd opengebroken zijn. Het openbreken van de weg en
opnieuw bestraten duurt per fase ongeveer 2,5 tot 3 weken.

5. Ooievaarslaan

De vijf fasen zijn ongeveer als volgt achter elkaar gepland:
1. Aalscholverstraat vanaf de Van Beekstraat tot en met de
kruising Lepelaarstraat
2. Aalscholverstraat vanaf de kruising Lepelaarstraat tot huisnummer 43
3. Kemphaanstraat

NLdoet 2016: doet u
ook mee?

Bekendmakingen
Besluit: Aanwijzen stembureaus landelijk Referendum
Sinds 1 juni 2015 is het in Nederland mogelijk een landelijk referendum
te verzoeken. Op woensdag 6 april 2016 wordt landelijk het referendum
gehouden over het wetsvoorstel dat strekt tot goedkeuring van de op 27
juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de
EU en Oekraïne.
Het college van Landsmeer heeft besloten om voor een landelijk referendum de gemeente in zes stemdistricten te verdelen en voor een verkiezing
in acht stemdistricten. Voor ieder stemdistrict wordt een stembureau ingericht. Een stembureau is op de dag van het referendum geopend van 7.30
tot 21.00 uur. Dit geldt niet voor de stembureaus in Purmerland en Den Ilp.
Deze zijn geopend van 12.30 tot 19.30 uur. De stemmen van deze stembureaus worden om 21.00 uur in het openbaar geteld in het gemeentehuis
van Landsmeer.
De volgende lokalen zijn aangewezen om te worden ingericht als stembureau:
1. Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer
2. obs De Stap, Dr.M.L. Kingstraat 2D, 1121 CP Landsmeer

11 en 12 maart staat landelijk, maar zeker ook
in onze gemeente, in het teken van NLdoet.
NLdoet is een evenement waarbij lokaal
vrijwilligerswerk wordt gepromoot en iedereen
wordt gestimuleerd om een dag(deel) de
handen uit de mouwen te steken. Organisaties
kunnen vrijwilligersklussen aanmelden en
iedereen kan vrijwillig meehelpen de klussen
uit te voeren. In onze gemeente helpen ieder
jaar ook de scholen voor voortgezet onderwijs
mee bij het uitvoeren van de klussen. NLDoet
laat zien hoe leuk vrijwilligerswerk is.
Voor het aanmelden van een klus of het aanmelden als vrijwilliger van het Oranje Fonds kijk op
www.nldoet.nl.

Meer informatie kunt u vinden op onze website:
https://www.landsmeer.nl/leefomgeving/projecten of kunt u
contact opnemen met de projectleider, dhr. P. Cornelissen tel.
020 - 48 77 111.

Bezwaarschriftencommissie 8 maart 2016
Tijdstip

openbaar/niet- onderwerp
openbaar

19.30 uur

Openbaar

behandeling van een bezwaarschrift waarbij de aanvraag voor
een scootmobiel is afgewezen.

Openbaar

20.45 uur

behandeling van een bezwaarschrift tegen het besluit inhoudende de weigering van een maatwerkvoorziening op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning.

Openbaar

behandeling van een bezwaarschrift tegen het besluit van de
gemeenteraad van 24 september
2015 inhoudende het niet vaststellen van het bestemmingsplan
“Crematorium Scheepsbouwerweg
Landsmeer 2014”.

6. Dorphuis De Burcht Purmerland, Purmerland 42A A, 1451 MD Purmerland

Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

18 februari 2016

Van Beekstraat 331

verbouwen loods

22 februari 2016

Van Beekstraat 5

renovatie woning

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
Verzonden

Perceel

Onderwerp

23 februari 2016

Noordeinde 124

herstellen fundering

23 februari 2016

Diverse locaties

vervangen vijf
voetgangersbruggen

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

Bezwaar maken
Niet eens met het besluit?
Bent u belanghebbende en niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen
zes weken na bekendmaking 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
• waarom u bezwaar heeft

Volg ons ook op Facebook
en/of Twitter!!

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

5. Dorpshuis ”De Wije Ilp”, Den Ilp 73, 1127 PG Den Ilp

Vragen

Publiekscontacten

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

4. Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, 1121 XA Landsmeer

De bewoners worden kort voor het openbreken van de
bestrating door de aannemer per brief geïnformeerd, zodat
voertuigen tijdig elders geparkeerd kunnen worden. De
werkzaamheden zullen omstreeks juni 2016 afgerond zijn, dit
is afhankelijk van de weersomstandigheden.

20.00 uur

Vrijdag

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

3. Verz.tehuis De Keern, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

De werkzaamheden

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

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

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

