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Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale
huurwoningen
Graag nodigen we u uit om mee te praten over de woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen in de regio’s
Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. De bewonersavond vindt plaats op 9 april 2019 van
19.30 tot 22.00 uur in het Dorpshuis Landsmeer. Inloop vanaf 19.00 uur.
Vervolg op de enquête
Eind januari is een enquête uitgezet onder inwoners en
woningzoekenden in de regio’s. In totaal waren er ruim
24.000 reacties van huurders, kopers, jong en oud, wel en niet
woningzoekend. Kortom, een brede vertegenwoordiging van
de inwoners in de regio’s. Landsmeer behaalde het hoogste
percentage reacties op basis van inwoners (6,4%) met 731 ingevulde enquêtes. De bewonersavond is een vervolg op deze
enquête. Kijk voor meer informatie over de resultaten van de
enquête op www.landsmeer.nl.

Bewonersavond
De bewonersavond is een onderdeel van een heel traject
van inspraak en advies. De gemiddelde inschrijfduur voordat
iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, is
nu 11 jaar. Gemeenten en corporaties in onze regio zoeken

samen naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat
hard nodig hebben, eerder aan de beurt komen en waarbij
de doorstroming beter op gang komt. De schaarste lossen we
niet op, maar de verdeling kan beter.

Programma
•• 19.30 uur Opening

Geboorte
20 maart 2019

•• Aan de slag

Overlijden
19 maart 2019

Harmtje Lammertina Bouws gehuwd geweest met 		
Cornelis Frederik Johannes Meij

24 maart 2019

Anna Bernardina Hooiveld gehuwd geweest met 		
Gerrit Gijzen

Ontvangen

•• Plenaire terugkoppeling

22 maart 2019 Zuideinde 1G

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

22 maart 2019

Den Ilp 153A

Bouw van een praktijk voor
natuurgeneeskunde

22 maart 2019

Zuideinde 58

Plaatsen dakkapel

22 maart 2019

Calkoenstraat 13B

Plaatsen dakopbouw

Waar:

25 maart 2019

De Gouwe 30

Dakkapel plaatsen

BurgGolf, Golfresort De Purmer:
Westerweg 60, 1445 AD Purmerend

Wil je meer informatie? Kijk dan op startersloket.nl. Kies hier
voor regio Waterland. Je komt dan op de agenda van regio
Waterland waar je op 8 april het startersevenement kunt aanklikken. Helemaal onderaan kun je je vervolgens aanmelden
via het formulier op deze pagina.

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.
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.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen.
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid, heeft de gemeente opgenomen zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Deze alliantie is een samenwerking van verschillende Nederlandse gemeenten, provincies, waterschappen en
bedrijven.
weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken.
•• Een écht duurzaam circulair model voor het beheer van
grondstoffen.
Totdat het statiegeldsysteem is uitgebreid, kunt u in Landsmeer de plastic flesjes en blik in de plastic recyclezakken
(PMD) doen die om de week worden ingezameld. Deze
zakken kunt u op verschillende plekken in de gemeente
Landsmeer ophalen. Op de afvalkalender kunt u nalezen waar
precies.

Verzonden

Onderwerp

27 maart 2019

Open Brandweerhuis op vrijdag 5 april 2019 bij
Fuutstraat 2 te Landsmeer.

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen zes
weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij de burgemeester 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. Informatie: afdeling RZ.

Lees verder op pagina 4 >>>

•• Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan

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

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Aanbrengen installatie

Wanneer: maandag 8 april, 19.30 tot 22.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)

Duurzaam Landsmeer: de gemeente Landsmeer sluit zich
aan bij de statiegeldalliantie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Onderwerp

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.

Meer informatie en aanmelden

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

22 maart 2019 Herculesweg 1 Plaatsen van een dakopbouw

•• 22.00 uur Afsluiting

Tijdens het evenement kun je diverse workshops volgen.
Omdat we weten dat ondernemers het liefst leren van andere
ondernemers, kun je in het Netwerkcafé in contact komen
met hen. Heb je vragen over je boekhouding, marketing,
juridische zaken, financieringen of netwerken? Stel ze dan één
op één aan de experts.

Openingstijden
Gemeentehuis

Gwen, dochter van Rick van Dinteren en Beau Tekstra

Aangevraagde vergunningen

Diverse workshops

•• Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten,
bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastic drankflessen en drankblikjes.

Burgerlijke stand

•• Introductie werksessie

Startersevenement, voor startende en pas (1-3 jaar) gestarte
ondernemers. Laat je inspireren, ontwikkel jezelf en je onderneming!

De gemeente sluit zich bij de statiegeld alliantie. Ook wij
willen namelijk:

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

•• Welkom door wethouder Quakernaat

Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je al even aan het ondernemen en wil je verder groeien met je bedrijf? Veel ondernemers zitten met vragen over hun administratie, belastingvoordelen of marketing.

Doel van de alliantie is de Nederlandse regering ertoe te
bewegen het statiegeldsysteem uit te breiden tot drankblikjes
en alle grote én kleine plastic drankflessen in Nederland om
zo de recycling van plastic en blik te vergroten en zwerfafval
te verminderen. In verschillende landen om ons heen is aangetoond dat dit werkt!

Bekendmakingen

•• 19.00 uur Inloop

Kom naar het startersevenement op 8 april 2019

Heb je een prachtige website, maar levert deze geen klanten
op? Of weet je niet goed hoe jouw klanten ‘ja’ gaan zeggen
tegen het bedrag dat je echt waard bent? Kom dan naar het

Uitgave 14 · 2 april 2019

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

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR
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Nieuws van de Gemeenteraad
Bezoek Commissaris van de Koning
Op 2 april 2019 bezoekt de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Holland Van
Dijk, samen met gedeputeerde Van der Hoek, de gemeente Landsmeer.
Locatie: Raadszaal Landsmeer, Raadhuisplein 1
De bestuurlijke toekomst is het enige onderwerp in de extra openbare raadsbijeenkomst die
vrij toegankelijk is.

Agenda Commissie Bezwaarschriften
Landsmeer
Zittingsdatum: dinsdag 9 april 2019
19.15 uur: Voorbespreking.
19. 30 uur: Behandeling van het bezwaarschrift
tegen de weigering van een urgentieverklaring op grond van de
Huisvestingsverordening.

Zij zullen in een openbare raadsbijeenkomst in
gesprek gaan met de raadsleden van Landsmeer
over de Bestuurlijke Toekomst van de gemeente.
Dit is onderdeel van een serie gesprekken die de
Commissaris heeft met gemeenten en het versterken van bestuurskracht in Noord-Holland.
Datum: dinsdag 2 april
Tijdstip: vanaf 18.30 uur

20.00 uur: Behandeling van het bezwaarschrift
tegen het verkeersbesluit tot aanwijzing van artsenparkeerplaatsen
aan het Marktplein en de Burgemeester Postweg in Landsmeer.
20.45 uur: Behandeling van het bezwaarschrift
tegen de lastgeving tot het verwijderen van diverse bouwwerken en
andere zaken van het perceel
Den Ilp 53 in Den Ilp en het staken
van bewoning van bijbehorende
bouwwerken.

Pas op, babbeltruc!
De afgelopen dagen ontvingen wij verschillende meldingen van inwoners over zogenaamde
babbeltrucs van onbekende personen. Sommige inbrekers doen zich voor als de opnemer van
de meterstand. Of ze vertellen een zielig verhaal. Zo hopen ze in uw woning te komen.
Hier enkele tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc:
•• Wees alert bij vreemden aan de deur. Doe de
deur niet zomaar open.
•• Heeft u een raampje dat open kan, voer
dan het gesprek via dit raampje. Heeft u
geen raampje, plaats dan een ketting aan of
kierstandhouder op de deur. Vraag altijd om
een legitimatiebewijs als iemand zegt dat hij
bijvoorbeeld een opnemer van de meterstand
is. Bel met het energiebedrijf om te controleren of zij nu opnemers in uw buurt hebben
rondlopen.
•• Geef nooit uw persoonlijke informatie, zoals
pincode of informatie over waardevolle
spullen.
•• Vertrouwt u het niet? Maak dan een afspraak

voor een ander tijdstip en vraag een bekende
of familielid om bij de afspraak aanwezig te
zijn.

Vermoedt u een babbeltruc? Bel 112!
Vertrouwt u het echt niet? Bel dan de politie
(112). En geef een zo goed mogelijk signalement van de persoon (of personen), de richting
waarin hij verdwenen is en de gegevens (kenteken, kleur, merk) van eventuele voertuigen.

Geen verhoogd loodgehalte in de bodem
speeltuinen Landsmeer
In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de bodem gekomen. Recent is uit onderzoek van de RIVM gebleken dat hoge concentraties lood in de bodem
een risico kunnen betekenen, met name voor kinderen.
Plekken waar mogelijk een verhoogd gehalte
lood aanwezig is en waar kinderen spelen zijn
onderzocht. Ook in Landsmeer zijn een aantal
locaties onderzocht.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat er bij
geen enkele speellocatie in de gemeente Landsmeer een verhoogd gehalte lood aanwezig is.

Meer informatie
Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Neem dan contact op met Omgevingsdienst
IJmond via telefoonnummer 0251 – 26 38 63. Of

kijk voor meer informatie op de websites van de
Omgevingsdienst IJmond (www.odijmond.nl/
lood) en de GGD Zaanstreek-Waterland (www.
ggdzw.nl).

