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Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
Metalen verpakkingen (zoals blik en aluminiumfolie) en drankkartons mogen vanaf 6 mei bij het plastic afval. We noemen het afval dan PMD-afval.

Wijziging ophalen afval rondom Koningsdag
In verband met Koningsdag wordt de groene (GFT) afvalcontainer niet
op woensdag 27 april geleegd, maar op donderdag 28 april.

PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metaal verpakkingen en
Drankkartons.
Met het scheiden van PMD-afval kunnen wij besparen op
afvalkosten. Dit komt omdat het huishoudelijk restafval uit
de grijze container het duurst is om te verwerken. Voor het
PMD-afval ontvangen wij als gemeente per ton een vergoeding. Voortaan kunt u naast alle plastic tassen, flessen, potjes,
enzovoorts dus ook alle lege zuivel- en vruchtensappakken,
blikjes frisdrank, scheerschuim- en haarlakbussen, siroopflessen, en conservenblikken via het PMD-afval aanbieden.

Frequentie inzameling
Op dit moment is het zo dat de kunststofzakken eens per
maand op de eerste vrijdag van de maand worden ingezameld. Vanaf 6 mei wordt de inzamelfrequentie verhoogd
naar eens per twee weken. De afvalkalender op de website
wordt hierop aangepast. Er wordt geen nieuwe afvalkalender
huis-aan-huis rondgestuurd. Let u erop dat het vanaf augustus
dus niet meer zo is dat de PMD-zakken iedere eerste vrijdag
van de maand worden ingezameld, maar het ook de tweede
vrijdag kan zijn.

Kostbare grondstoffen
PMD-afval wordt na inzameling gescheiden en door gespecialiseerde bedrijven gerecycled. Zo worden kostbare en
schaarse grondstoffen behouden en kunnen er weer nieuwe
verpakkingen of producten van worden gemaakt.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Bekendmakingen
PMD-zakken
PMD-afval kunt u blijven aanbieden in Plastic Heroeszakken.
In de loop van 2016 worden deze vervangen door PMD-zakken, die qua uiterlijk zullen verschillen van de Plastic Heroeszakken. U kunt de zakken afhalen op de vertrouwde afhaalpunten: het gemeentehuis, de gemeentewerf, Deen, Jumbo,
Dorpshuis de Wije Ilp en dorpshuis De Burcht.

De aanbiedregels
Wij verzoeken u de zakken op de inzameldag voor 7.30u op
de aanbiedplaatsen aan te bieden. Wij verzoeken u de zakken
niet de avond ervoor buiten te zetten in verband met aanvreten door knaagdieren, katten enz. Om wegwaaien te voorkomen kunt u de zakken eventueel aan elkaar vastmaken.
Op de website www.landsmeer.nl kunt u lezen wat er wel en
wat er niet in de zak mag worden aangeboden.

Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
Automobilisten rijden te hard door het dorp, stoppen niet voor een zebrapad. Ouders parkeren dubbel bij een basisschool
om hun kinderen naar binnen te brengen. Dit zijn zomaar een paar knelpunten/opmerkingen die de inwoners eind 2015
hebben aangegeven via www.geefomlandsmeer.nl in het kader van het project Verkeersveiligheid in Landsmeer. De
komende maanden besteden we regelmatig aandacht aan de verkeersveiligheid Dit doen we onder meer met (verkeers-)
uitingen langs de weg. En daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!
Weet u een leuke of passende slogan, uitspraak of (beeldende) boodschap, met het onderwerp verkeersveiligheid voor
de Landsmeerse weggebruikers. U kunt hierbij denken aan
een boodschap in de vorm van een ‘Loesje’.

We hanteren twee voorwaarden:
2. De boodschap dient kort en krachtig te zijn. De weggebruiker moet de boodschap snel kunnen lezen.

Uit alle inzendingen kiest de burgemeester de leukste en
meest passende inzending. Deze wordt afgedrukt op de sandwichborden die tijdelijk in het dorp worden geplaatst.

STAAT UW
BOODSCHAP
STRAKS
HIER?

Heeft u een passende slogan? En wilt u meedoen? Plaats dan
uw inzending voor 15 mei 2016 op www.geefomlandsmeer.
nl, of mail deze naar gemeente@landsmeer.nl. Ook kunt u uw
inzending in de brievenbus bij het gemeentehuis doen. Voor
de winnaar hebben we een speciale prijs. Daarnaast verloten
wij onder de deelnemers twee leuke (verkeersveilige) prijzen.
Wilt u daarom uw naam en contactgegevens achterlaten?

Nieuws van de Raad
Openbare Raadsvergadering
donderdag 21 april
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: gemeentehuis Landsmeer
Onderwerpen;
• Anterieure overeenkomst Noordeinde 13, Landsmeer

Uw naam hier?

• Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Twiske –
Waterland

Publiekscontacten

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Besluit
Op grond van artikel 2:48 lid 4 van de APV heeft de burgemeester op 12
april 2016 onderstaand besluit genomen. Dit besluit treedt 1 dag na publicatie in werking.
Besluit, de Calkoenstraat en de Dorpsstraat vanaf huisnummer 24 tot en
met huisnummer 58 te Landsmeer, aan te wijzen als weggedeelte, zoals op
de bij dit besluit behorende plattegrond is aangegeven, waar het verboden
is om op 27 april 2016 vanaf 09.00 uur tot en met 28 april 2016 tot 06.00 uur
(Koningsdag) in horeca-inrichtingen gelegen aan dit weggedeelte dranken
in glazen drinkgerei te verstrekken.

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

Verzonden

Onderwerp

07 april 2016

Geluidsontheffing aan Dorpshuis Landsmeer op
23 april 2016;

07 april 2016

Geluidsontheffing aan Café de Driesprong op
26 april 2016;

07 april 2016

Evenement op het Raadhuisplein te Landsmeer op
Koningsdag, 27 april 2016;

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

1. We houden het wel netjes.

Verder bent u vrij om elk willekeurig verkeersthema te gebruiken En mag u zo vaak inzenden als u wilt.

VERKEERSVEILIGHEID IN LANDSMEER

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Drank- en Horecawet &
Wet op de Kansspelen

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

Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

08 april 2016

Noordeinde 150F

verbouw kantoor tot
woongebouw met drie
woonlagen

11 april 2016

Burgemeester Postweg 7A

renoveren De Keern

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

07 april 2016

Dorpsstraat 49

bouw dakterras, wijzigen voorgevel
en uitbreiden eerste verdieping

07 april 2016

Dorpsstraat 53A

vervangen kolommen

07 april 2016

Den Ilp 113

oprichten nieuwbouw woning met
aanbouw

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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