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Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
Op dit moment zijn er 25 WhatsApp-groepen actief in de gemeente Landsmeer. Dit is een prachtig resultaat in de korte
periode van het bestaan. Toch zijn er nog straten/wijken in de gemeente Landsmeer waar geen WhatsApp-groep actief is.
Dit gaat om de volgende wijken/straten:
• Omgeving Raadhuisstraat, Calkoenstraat, Kievitslaan en de
Meerkoetstraat

Op de website van WABP; www.wabp.nl vindt u alle informatie
die daarvoor nodig is.

• Omgeving Tormentilstraat, Zonnedauwstraat, Vederkruidstraat, Helmkruidstraat, Melkkruitstraat, Leverkruidstraat en
Zuttestraat

Op www.wabp.nl vindt u ook een overzicht van de reeds aangemelde wijken en kunt u zich aanmelden bij de beheerder
van de WhatsApp-groep in uw straat/wijk.

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

Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

26 april 2016

Zuideinde 26

verbouwen stolpboerderij

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).

• Omgeving Nijenrode en Giessenburg
• Omgeving Lisstraat, Klaverstraat, Kamperfoeliestraat, Gagelstraat en Kalmoesstraat
• Omgeving Kerkebreek, Noorderbreek en Geijenbreek
Bent u woonachtig in één van bovengenoemde straten,
neemt u dan gerust zelf het initiatief om een WhatsApp-groep
in uw wijk op te zetten.

Maak het inbrekers niet te
makkelijk!
De zon is weer aan het schijnen en dan laten we al gauw
de ramen openstaan of trekken we ‘even snel’ de deur
achter ons dicht.
Gelukkig kunnen al een paar simpele handelingen een
inbraak voorkomen. Doe altijd de ramen dicht en de deur
op slot, dan kunt u tenminste ontspannen deze zomer. Hier
volgen 5 slimme tips om inbraak in uw woning te voorkomen
1.

Draai de deur op slot als u weggaat. Trekt u de deur alleen dicht, dan kan deze met een creditcard of een stuk
hard plastic gemakkelijk worden opengemaakt.

2.

Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Zorg voor
een lichtschakelaar of laat licht branden. Maak bij langere
afwezigheid afspraken met uw buren.

3.

Sluit alle ramen als u weggaat. Wanneer een inbreker
via een open raam uw woning binnen kan komen heeft
hij aan een paar minuten genoeg om je spullen mee te
nemen.

4.

Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten.
De inbreker hoeft alleen een raampje in te slaan om het
slot te openen. Of hij boort een gaatje in het kozijn om
bij de sleutel te kunnen.

5.

Haal ladders en containers zo veel mogelijk weg. Inbrekers proberen vaak via hoger gelegen verdiepingen het
huis binnen te komen.

Uitnodiging:

Herinrichting fietspad
Scheepsbouwersweg /
Het Luijendijkje
De gemeente Landsmeer gaat het fietspad gelegen tussen de Scheepsbouwersweg en Het Luijendijkje (onder de
hoogspanningsmast) herinrichten, het pad zal verhoogd
en verbreed worden. De werkzaamheden starten 23 mei
2016 en duren tot eind juni/begin juli. Tijdens deze periode
is het fietspad afgesloten, ook tijdens weekenden.
Het parkeerterrein tegenover Scheepsbouwersweg 3 (Adriaan
Goede) zal tijdens uitvoering deels gesloten zijn in verband
met stalling materiaal en materieel van de aannemer.
Langs het fietspad bevindt zich een brug die toegang geeft tot
volkstuinencomplex ‘de Molenaar’. tijdens uitvoering is deze
brug niet bereikbaar. Voor zowel ‘de Molenaar’ als ‘Vlijtigveld’
geldt dat de tuinen beperkt toegankelijk zijn, er zijn alternatieve toegangsmogelijkheden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Harm Heinen,
projectleider via tel. 020-4877111.

Ondernemersbijeenkomst
“regionale en recreatieve
kansen” op 17 mei
In de toekomstvisie van Landsmeer is veel aandacht besteed aan
de economische opgaven en kansen voor Landsmeer. We zien een
combinatie van een aantrekkelijk aanbod voor het dorp, groei voor
ondernemers en de recreatieve toegang tot het groen.

“Landsmeer als recreatief knooppunt “
Komt dat al voldoende uit de verf?
Pakken we alle kansen die er zijn om Landsmeer op de kaart te zetten?
Tijdens de ondernemersbijeenkomst op 17 mei gaan we daarover met
elkaar in gesprek. We horen meer over de regionale trends, de mogelijkheden voor samenwerking en werken samen arrangementen uit.
Kom ook en meld je aan door een mail te sturen naar
b.kool@landsmeer.nl
Locatie: Dorpshuis Landsmeer
Datum/tijd: dinsdag 17 mei van 19:00 tot 22:00 uur.

Bij vermoeden van een inbraak kunt u 112 bellen. Voor meer
informatie over het voorkomen van inbraken kunt u kijken op
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/.

Nieuws van de Gemeenteraad
De raad vergadert deze maand op 12 mei en 26 mei. Op 12 mei staan de volgende onderwerpen op de agenda voor de beeld- en oordeelsvormende sessie:
• de aanvraag van een omgevingsvergunning
voor een woning op de Scheepsbouwersweg
15
• de bespreking van het jaarplan 2016 van de
rekenkamercommissie van de raad*
• de aanpassing van de tarieventabel van de
legesverordening
• de bespreking van de concept Algemene

Plaatselijke Verordening. De APV is opnieuw
samengesteld maar nu met als belangrijk uitgangspunt om tot deregulering te komen.
• de bespreking van de mogelijkheid om in
Landsmeer laadpalen voor elektrische auto’s te
installeren
• de grondexploitatie van de Breekoever en
Luijendijk Zuid

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

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

* De rekenkamercommissie is door de raad
ingesteld en doet onafhankelijk onderzoek naar
de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
beleid van de gemeente. In het jaarplan legt de
rekenkamercommissie onderwerpen vast voor
onderzoek voor het jaar.

kan daarna vragen beantwoorden
b
d van de
d raad.
Aanmelden graag vooraf via griffier@landsmeer.
nl of telefoon 487111 (vraag naar de griffie).
De besluitvormende raadsvergadering over
een deel van bovenstaande onderwerpen vindt
plaats op 26 mei.

Wilt u inspreken bij de raad over deze of niet geagendeerde onderwerpen? dat kan. Elke inspreker krijgt 5 minuten de tijd om in te spreken en
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