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Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
Op zaterdag 23 juli organiseert ID&T voor de 10e maal het openlucht dancefestival Welcome to the Future in recreatiegebied Het Twiske. Het festival is op het terrein bij de Zanddijk, ten zuiden van zorgboerderij de Marssen in Het Twiske, het
begint om 12.00 uur, duurt tot middernacht en zal naar verwachting maximaal 25.000 dance liefhebbers trekken.
Om het evenement in goede banen te leiden, werken
Parkeren
gemeente, politie en organisator ID&T de gehele dag nauw
samen.

Soundcheck
Voorafgaand aan het festival is er op vrijdag 22 juli van 16.00
tot 20.00 uur en op zaterdag 23 juli van 10.00 tot 11.30 uur
een soundcheck om de apparatuur te testen.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving
van het evenement geregeld. Bezoekers worden naar deze
speciale parkeerplaatsen toe geleid. De parkeerterreinen zijn
vanaf 11.00 uur geopend.

Pendelbussen vanaf NS-station Sloterdijk
Vanaf NS-Station Sloterdijk rijden speciale pendelbussen.

Verkeersdrukte

Klachten & geluidsoverlast

Naar verwachting ligt de piek op de toegangswegen naar Het
Twiske tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Ook de uitstroom, tussen 23:00 en 01.00 uur, zorgt voor grote drukte in en rondom
de wegen in het Twiske. Houd hier dus rekening mee met uw
eigen activiteiten.

Ervaart u overlast of hebt u een klacht? Dan kunt u contact
opnemen met de organisatie via info@welcometothefuture.
nl Het e-mailadres wordt gedurende de hele dag gelezen en
er wordt, indien nodig, contact met u opgenomen. Vermeld
daarom uw naam en eventueel telefoonnummer.

Kamelenbrug afgesloten

Meer informatie

De ‘Kamelenbrug’ over de Twiskeringvaart is op zaterdag 23
juli de hele dag afgesloten. Recreatiegebied Het Twiske is
deze dag dus niet bereikbaar via de fiets/voetgangersingang
Marsenweg. Rond 23:00 uur wordt de brug weer opengesteld
voor fietsers en voetgangers.

Vooraf en tijdens het festival blijft u op de hoogte via onder
andere Facebook: www.facebook.com/WelcomeToTheFuture,
de website www.welcometothefuture.nl of de Twitteraccount:
#wttffestival

Bekendmakingen

Collecte

Beleidsregel gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippergroen gemeente Landsmeer in werking. (gemeentewet artikel 139)

Oranje Fonds € 552,87
Hartelijk dank voor uw bijdrage

Het college van burgemeester en wethouders is op 15 maart 2016 akkoord
gegaan met de strategie, uitgangspunten, uitvoering, het stappenplan en
de prijsbepaling als genoemd in “gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippergroen gemeente Landsmeer 2016”.
Met dit beleid kan de gemeente meer inspelen op de behoefte van de
inwoners door transparant maatwerk te leveren. De wijziging ten opzichte
van het huidige beleid betreft met name de verduidelijking van de procedure en criteria voor uitgifte van gemeentegroen. De nota is ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. De ontwerp “gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippergroen gemeente Landsmeer 2016” heeft op grond van
de inspraakverordening van 26 april2016 gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Ingezetenen en belanghebbenden hebben hierbij de mogelijkheid gehad een inspraakreactie in te dienen. Er zijn geen inspraakreacties
ingediend. Het beleid is gepubliceerd in het Weekblad Kompas d.d. 12 juli
2016 en treedt 8 dagen na publicatie d.d. 20 juli 2016 in werking. Op grond
van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de vaststelling
van het beleid geen beroep mogelijk. Het beleid geldt voor alle verzoeken
die vanaf de inwerkingtreding van het beleid worden ingediend.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Kanaaldijk 106b’
Gemeenteraad van Landsmeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 13 juli 2015 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Kanaaldijk 106b’ voor een
ieder ter inzage ligt (IDN: NL.IMRO.0415.BP0614004003-0301).

Nieuwe Gemeentegids
Landsmeer Totaal
Ieder jaar publiceert de gemeente haar
gegevens in Landsmeer Totaal. Deze (gemeente)gids wordt uitgegeven door Angel
Products Publishing.
Heeft u vragen over de gids of aanpassing
van uw gegevens, neem dan contact op met
Angel Products Publishing, bij voorkeur per
mail naar info@angelproducts.nl of telefoon
020 482 6171.

Controleren gegevens
Heeft u uw bedrijfs- en adresgegevens al
gecontroleerd in Landsmeer Totaal? Toevoegingen en/of aanpassingen graag per mail
naar info@angelproducts.nl of telefonisch op
(020) 482 61 71

Zienswijzen
Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk
zienswijzen omtrent het ontwerp besluit naar voren brengen, gericht aan
gemeenteraad van Landsmeer, postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Tijdens
bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak via tel:
020-4877166.

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

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Huwelijk
2 juli 2016

Peter de Boorder en Petra Nicolle Helena Goderie

Overlijden
2 juli 2016

Johanna Petronella Sophia de Bruin

Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

24 juni 2016

Rhijnestein 57

dichtbouwen dakterras

26 juni 2016

Noorderbreek 30

plaatsen aanbouw

27 juni 2016

Purmerland 82

kappen bomen

27 juni 2016

Dobberhof 9

bouw garage

28 juni 2016

F.B. Cocqstraat 18

plaatsen dakkapel

30 juni 2016

van Beekstraat 227

bouw woning

30 juni 2016

van Beekstraat 26

funderingsherstel en vervangen
aanbouw

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

Verzonden

Onderwerp

05 juli 2016

Hengelsport promotie dag op 17 september 2016 bij
zwembad de Breek te Landsmeer

Openingstijden publieksbalie:

In de vakantieperiode is er geen
avondopenstelling
Van 21 juli tot en met 1 september is er geen avondopenstelling bij de
publieksbalie.
Vanaf 8 september is de publieksbalie op donderdag weer in de avond geopend van 17.30 tot 19.30 uur. Op de overige werkdagen is balie geopend
van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag is dat vanaf 07.30 uur.

Vraag uw reisdocument op tijd aan
De vakantieperiode staat voor de deur. Dat betekent dat de aanvraag van
reisdocumenten toeneemt. Wanneer u naar het buitenland gaat moet u in
bezit zijn van een geldig paspoort of een identiteitskaart. Hebt u nieuwe
reisdocumenten nodig? Vraag deze dan op tijd aan, zodat uw reisdocumenten klaar zijn voor u op vakantie gaat. Ook voorkomt u lange wachttijden
bij de balie Publiekscontacten. Meer informatie over reisdocumenten vindt
u op www.landsmeer.nl.

Het plangebied behelst een perceel aan de Kanaaldijk en maakt de realisatie van een bedrijfswoning bij de jachthaven mogelijk.
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 13 juli 2016 gedurende zes weken
tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat
1 te Landsmeer. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan in digitale
vorm beschikbaar vanaf de gemeentelijke internetsite: www.landsmeer.nl.

Bekendmakingen

Inzameling PMD om de week op vrijdag

Inbrekers gaan niet op vakantie!
Op vakantie? Licht de buren in..
Dagje weg? Deur op slot!
Bel 112 bij verdachte situaties!
Plaats geen info op Social Media!
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

Let u erop dat vanaf augustus het PMD (plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) niet meer persé de eerste vrijdag van
de maand wordt opgehaald. Dit komt omdat
sinds mei het PMD om de week op vrijdag wordt
ingezameld. U dient dus na iedere inzameldag
twee weken verder te tellen. Zie de afvalkalender:
https://publieksbalie.landsmeer.nl/producten/afvalkalender
www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

