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Grote controle bedrijventerrein Noordeinde

Bekendmakingen

Landsmeer wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen.
Op 30 oktober is door de gemeente, Liander, de politie en
de Omgevingsdienst IJmond een brede controle gehouden
op het bedrijvenpark Noordeinde. Het doel was het in beeld
krijgen van eventuele illegale activiteiten. De gemeente en
partners hebben - tot tevredenheid - hier geen verdachte
situaties of activiteiten aangetroffen.
Deze controle staat niet op zichzelf. Dit jaar heeft de gemeente, samen met de politie, een grote leegstandscontrole
gehouden. Er zijn toen adressen gecontroleerd waar volgens
de Basisregistratie personen (BRP) al langere tijd niemand
woonde. Het doel van deze actie was te onderzoeken waarom
adressen leeg stonden en of er mogelijk illegale activiteiten
plaatsvonden. Bij de controle waren er wel personen op de
verschillende adressen aanwezig, maar zijn er geen illegale ac-

tiviteiten ontdekt. Ook in 2020 zal de gemeente nog diverse
controles uitvoeren op verschillende locaties.
Heeft u vermoedens of concrete signalen van adressen waar
sprake is van illegale activiteiten, neemt u dan contact op met
de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via
0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier:
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Mail daarvoor naar handhaving@landsmeer.nl

Hier volgen 8 tips om een inbraak in uw woning te voorkomen:
•• Draai de deur op slot als u weg gaat. Trekt u de deur alleen
dicht, dan kan deze met een creditcard of een stuk hard
plastic gemakkelijk worden opengemaakt.

•• Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten. De
inbreker hoeft alleen een raampje in te slaan om het slot te
openen.

•• Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Zorg voor
een lichtschakelaar of laat licht branden.

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

•• 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 uw spullen mee te nemen.

Burgerlijke stand
Overlijden
18 oktober 2019
Theodora Wilhelmina Groot gehuwd met Gerardus Johannes Nicolaas Bot

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

26 oktober 2019

Den Ilp 93

Plaatsen van een carport

29 oktober 2019

Noorderbreek 36

Verlengen dakopbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

In de maanden november en december slaan inbrekers vaker hun slag. Inbrekers hebben in deze tijd, doordat het langer
donker is, meer kans om ongezien hun gang te gaan.

•• Heeft u struiken rondom uw huis? Zorg ervoor dat deze kort
zijn, zodat uw huis voor buren en voorbijgangers goed te
zien is.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen
van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit
klopt echt niet.

Voorkom een woninginbraak!!

•• Maak afspraken met de buren om op elkaars huis te letten
als u voor langere tijd weg bent.
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•• Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet, mobiel) uit het
zicht.
Bij vermoeden van een inbraak kunt u altijd 112 bellen. Voor
meer informatie over het voorkomen van inbraken kunt u
kijken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

28 oktober 2019 Frans Banning Cocqstraat 16 Plaatsen erker en dakkapel
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunningen 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.

Commissie Bezwaarschriften Landsmeer
dinsdag 12 november 2019 om 19.30 uur

Agenda:
•• behandeling van twee bezwaarschriften tegen twee besluiten op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Vrijwilligers in het zonnetje

4 november start herbestrating van Gorteslootbuurt

Vindt u ook dat vrijwilligerswerk ieders waardering verdient?

De komende maanden wordt de bestrating vervangen door nieuw materiaal in de Gorteslootbuurt. De start is vanaf 4
november op de Violierweg. Daarnaast wordt het groen gerenoveerd, overeenkomstig de destijds gemaakte afspraken
tijdens de bewonersavonden.
Voor de vervanging van de twee speelplaatsen is een apart
traject geweest. De keuzes van de bewoners zijn opgenomen
in het ontwerp. De speelplaatsen zullen in maart 2020 worden
geplaatst.
De volgorde van de aannemer is van zuid naar noord en van
oost naar west en word, afhankelijk van het weer, in het eerste
kwartaal van volgend jaar opgeleverd.

Violierweg verwijderd door aannemersbedrijf De Bie.
Wij verzoeken de inwoners dat zij voertuigen tijdig elders te
parkeren.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer 020 - 48 77 111.

Let op erfgrens
Dan vragen wij u één van uw vrijwilligers voor te dragen voor een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 6 december 2019, van 16.00-18.00 uur in het
gemeentehuis van Landsmeer.
Heeft u dus iemand in uw vereniging die zich het afgelopen jaar bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? Geeft het dan aan ons
door.
Kijk op onze website www.landsmeer.nl voor het aanmeldingsformulier.

Openingstijden
Gemeentehuis
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

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Zoals aangegeven door woningstichting Eigen Haard is het
van belang dat de stratenmaker een rechte lijn kan maken
ter plaatse van de erfgrens, dus waar de tuin van inwoners
grenst aan het trottoir. Hiervoor moeten alle obstakels en/of
begroeiing zijn verwijderd die zich voorbij de erfgrens (en dus
in/op/boven openbare grond) bevinden.

Start bij Violierweg
Vanaf maandag 4 november wordt de oude bestrating in de

Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

