Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

Uitgave 06 · 5 februari 2019

Gemeente Landsmeer

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

Kinderen Landsmeer op gezond gewicht

Bekendmakingen

De gemeente Landsmeer wil graag een gezondere leefomgeving voor alle kinderen in Landsmeer. Daarom wil zij de
ouders van jonge kinderen graag uitnodigen voor een groepsinterview.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Groepsinterview
Samen met de Hogeschool van Amsterdam organiseert de
gemeente twee groepsinterviews voor ouders. Tijdens deze
avonden vertellen ouders wat zij belangrijk vinden als het
gaat om een gezond leven voor hun kind en wat er nodig is in
Landsmeer voor een gezondere leefomgeving voor kinderen.

Burgerlijke stand
Overlijden

De groepsinterviews zijn onderdeel van het project Bruggen
naar Gezond Gewicht. Met dit project wil de gemeente samen
met ouders en professionals ervoor zorgen dat alle kinderen
van 0 tot 18 jaar gezonder kunnen leven en meer kunnen
bewegen. Daarnaast is het doel van het project om kinderen
met overgewicht beter te ondersteunen en te helpen aan een
gezondere leefstijl.

22 januari 2019

Peggy Helen Willy Stoetzer gehuwd met 		
Johan Georg Habold

23 januari 2019

Mandert van der Klei gehuwd met Elkina Smedeman
Gerard Walst gehuwd met Roelfien Albertje Koops

Aangevraagde vergunningen

Deelnemen
De groepsinterviews vinden plaats op:

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

24 januari 2019

Purmerland 34

Funderingsherstel en aanbouw

24 januari 2019

Den Ilp 88

Brandwerende scheiding plaatsen

Rectificatie kompas verschenen op 22 januari 2019

•• Woensdag 27 februari van 19.30 tot 21.00 uur in het
Dorpshuis Landsmeer

16 januari 2019

•• Dinsdag 5 maart van 10.00 tot 11.30 uur in het Dorpshuis
Landsmeer
U ontvangt een kleine vergoeding voor uw deelname.

Bent u ouder van jonge kinderen en wilt u graag aan een van
deze groepsinterviews deelnemen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dessie Lividikou, projectleider
Bruggen naar Gezond Gewicht via d.lividikou@landsmeer.nl

Sportlaan 13 (ipv 17)/
Hermessingel 1

Dakopbouw op bergingen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

DE GEMEENTERAAD KOMT NAAR U TOE

Praten over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
DEN ILP dinsdag 12 februari | PURMERLAND maandag 25 februari | LANDSMEER woensdag 27 februari
Dorpshuis De Wije Ilp
Dorpshuis De Burcht
Jeugdvereniging Vrij & Blij

Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Meer informatie op www.landsmeer.nl
Def Spandoek 120 m hoog 50%.indd 2

29-01-19 17:40

Weigeringen

Nieuws van de Gemeenteraad
Beeld- en Oordeelsvormende sessie
gemeenteraad Landsmeer
Donderdag 7 februari 2019 vindt een Beeld- en Oordeelsvormende (BO) sessie van de gemeenteraad van Landsmeer
plaats. U bent hiervoor welkom vanaf 20:00 uur in het gemeentehuis van Landsmeer.
De volgende onderwerpen worden door de raad besproken:
•• Verordening Wmo Landsmeer 2019

Agenda Commissie Bezwaarschriften Landsmeer

Na dit punt zijn er twee presentaties geagendeerd:

19.15 uur: Voorbespreking.

•• Regionale Energiestrategie, voorstel proces door bureau
Overmorgen -Transitievisie Warmte
De BO sessie van 14 februari gaat niet door.
Informatie over deze onderwerpen vindt u op landsmeer.nl/
via de button halverwege de pagina “Gemeenteraad” of via de
volgende link: http://ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/
Wilt u inspreken over bovenstaande onderwerpen of over iets
dat niet op de agenda staat? Dan kunt u dit doen bij de griffie
van de raad via e-mail: griffier@landsmeer.nl of via telefoonnummer 020 - 48 77 145. Kunt u de vergadering niet bijwonen? Luister dan live mee via:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Plaatsen aanbouw aan voorzijde

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.

20.00 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen een 		
besluit op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
20.30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen het 		
besluit tot sluiting van de standplaats Kerkebreekstraat 3 in Landsmeer.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Onderwerp

Lisstraat 25

19.30 uur: behandeling van het bezwaarschrift van Volkstuindersvereniging Vlijtigveld tegen de verleende 		
omgevingsvergunning voor het oprichten van een
prieel voor een Jongeren Ontmoetingsplek aan de
Scheepsbouwersweg in Landsmeer.

Balie 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

Perceel

25 januari 2019

Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor
contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111. De gemeente
stuurt u dan de stukken digitaal toe.

Zittingsdatum: woensdag 6 februari 2019

•• De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

Openingstijden
Gemeentehuis

http://ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/ U vindt op deze
website ook de vergaderstukken.

Verzonden

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
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl
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Workshop “Goed voorbereid” door
het Rode Kruis
Donderdagmiddag 7 februari komen medewerkers van het Rode Kruis
Zaanstreek-Waterland op uitnodiging van het Dienstencentrum
Landsmeer en WonenPlus langs in Landsmeer.

Schrijf je nu in voor
de JeugdSportPas
Tussen 18 januari 2019 en 14 februari 2019
kan de jeugd zich weer inschrijven voor de
JeugdSportPas.
De pas geeft jeugd de mogelijkheid om 3
tot 4 kennismakingslessen in verschillende
takken van sport te nemen zonder direct lid
te worden. Maar het is ook mogelijk om meteen een sport te kiezen. Het eerste aanbod
start na de voorjaarsvakantie en het tweede
aanbod start na de meivakantie.

Aanmelden en deelname

Zij verzorgen deze middag de workshop
“Goed voorbereid”.
Nederland is een veilig land, de kans op een
ramp is gelukkig niet groot. Toch is het verstandig u voor te bereiden op een eventuele
noodsituatie, zoals wateroverlast of bijvoorbeeld een evacuatie na een gasexplosie.
Noodsituaties doen zich echter ook veel dichter bij huis voor. Wie belt u als u door extreme
kou niet meer naar buiten kunt? Of als u uw sleutels kwijt bent? Wat doet
u als er brand uitbreekt? Als u weet wat u moet doen, bent en voelt u zich
veiliger.
Tijdens deze workshop leert u hoe u veel voorkomende risico’s in uw directe leefomgeving voorkomt en krijgt u handige tips en uitleg hoe u deze
kunt toepassen.
Zo zorgen wij met én voor elkaar voor onze veiligheid.
De workshop begint om 14.00 uur en is gratis.
U kunt zich aanmelden bij het Dienstencentrum: 020 - 482 41 90 of
bij WonenPlus: 020 - 482 26 05.

Ga naar jouw.teamsportservice.nl/
zaanstreek-waterland, klik op de evenementen & activiteiten button en vervolgens op
“JSP Feb-Nov”. Kijk voor alle sporten, data
en tijden op de website. Staat de sport niet
meer op de website? Dan betekent dit dat de
les vol zit. Houd de website, in dat geval, in
de gaten want mogelijk komt er een nieuw
aanbod. Er zijn ook JSP lessen die uit meer of
minder dan vier lessen bestaan.
Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd
worden.

Samenwerking
De JSP wordt georganiseerd door Team
Sportservice Zaanstreek-Waterland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders uit de gemeente Landsmeer.

Voor de meest uitgebreide informatie over uw gemeente:

www.landsmeer.nl

Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten
behoeve van het oprichten van een opslagloods aan op perceel
Den Ilp 202 in den Ilp
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 5 februari
2019 omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van het realiseren
van een nieuwe opslagloods op perceel Den Ilp 202 in Den Ilp. De verleende omgevingsvergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp
omgevingsvergunning zoals die ter inzage heeft gelegen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De omgevingsvergunning en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 6 februari 2019 totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken
ter inzage in het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC,
Landsmeer en op de gemeentelijke website.

Hoe kunt u reageren?
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan met ingang van 6 februari 2019 gedurende zes weken beroep instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning bij de Rechtbank
Noord-Holland. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende
die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te
dienen.
Het beroep dient te worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem). Voor de behandeling
van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Het instellen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning
niet.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Holland verzoeken met het oog op onverwijlde spoed
een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd
te worden aan Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht (Postbus
1621, 2003 BR in Haarlem) ter attentie van de voorzieningenrechter. Voor
de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser van de
gemeente Landsmeer, telefoonnummer: 06-11315147
Landsmeer, 5 februari 2019.

