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Landsmeerders goed verlicht op weg

Bekendmakingen

Gemeente Landsmeer heeft de verkeersveiligheid hoog in
het vaandel, en houdt daarom regelmatig verkeersacties.
Een daarvan is de fietsverlichtingscontrole. Op 11 december
werd de controle gehouden in samenwerking met VVN,
politie, BOA, loco burgemeester R. Quakernaat en mede
werkers van de gemeente.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Datum ontvangst Perceel

In alle vroegte werden bijna 100 fietsers aangehouden, waarvan ruim 80% goede verlichting had. Een mooi percentage,
aangezien het landelijke gemiddelde een stuk lager ligt. De
voorbijgangers met ondeugdelijke verlichting kregen een
setje losse fietsverlichting aangeboden door Cool Biking. De
fietsers die goede verlichting hadden kregen een vers gebakken gevulde koek van Kloppenburg aangeboden. Een gebaar
dat zeker werd gewaardeerd!

Onderwerp

28 november 2019 Kanaalweg 30 C 	Grondkering of damwand plaatsen
8 december 2019

Van Beekstraat 61 	Beplanting in voortuin verwijderen

10 december 2019 Van Beekstraat 140 	Nieuwe aanbouw en dakopbouw
Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Datum verzending Perceel

Zo werken we samen aan een veiliger verkeer!

6 december 2019

Aanleg glasvezel in gemeente Landsmeer
In elk huishouden neemt het datagebruik sterk toe. We kijken digitale tv, gamen, luisteren muziek via internet en
streamen filmpjes. Ook komen er steeds meer slimme apparaten bij. Ons datagebruik stijgt in Nederland elk jaar met
zo’n 30%. Glasvezel kan die groei aan en daarmee is Landsmeer klaar voor alle mogelijkheden van het internet.
Nu en in de toekomst.
Uitvoering
De aanleg van glasvezel in de gemeente Landsmeer zowel in de kernen als het buitengebied - wordt door 2
partijen uitgevoerd: KPN verzorgt het dorp Landsmeer en
Glasvezel Buitenaf Den Ilp. Purmerland en het buitengebied.
Voor de verdeling zie bijgaande plattegrond of online op
www.landsmeer.nl zoek op ‘glasvezel’.

Onderwerp

Zuiderzeelaan 101 Plaatsen steiger

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 be
schikken 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.

KPN
Alle bewoners van de kern Landsmeer zijn benaderd door
KPN en kunnen zich aanmelden voor aansluiting op het
glasvezelnet. Op 12 december 2019 werd het convenant
daarvoor ondertekend.
Voor alle vragen over KPN glasvezel kunt u elke vrijdag van
12.00 tot 20.00 uur terecht bij het glasvezelinformatiepunt
op het Marktplein. Bewoners kunnen de postcodecheck op
www.kpnnetwerk.nl doen en zich aanmelden voor aanleg
van glasvezel naar hun huis. De werkzaamheden starten
begin 2020.

Glasvezel Buitenaf
De aanleg buiten de dorpskern, Den Ilp en Purmerland, wordt
verzorgd door Glasvezel Buitenaf. Dit gebied is ten noorden
vanaf Noordeinde 15 en vanaf de Van Beekstraat (ten oosten
van nr 149) vanaf het 30 km bord. Hieronder valt dus ook
Kanaalweg, Kanaaldijk, Purmerland etc. Voor informatie en
aanmelding zie https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/
zaanstreek-waterland-buiten/ of bel met 088 - 75 85 800.
Naar verwachting start Glasvezel Buitenaf medio 2020.

U IT N O D I G I N G
Geachte inwoner, relatie of genodigde,
Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie in het
gemeentehuis van Landsmeer op 6 januari 2020.

Handhaving@landsmeer.nl

Het thema van dit jaar is:

Verwijderen aanhanger

Vrijheid & Bevrijding
Onder het genot van een hapje en een drankje willen wij graag met u
het nieuwe jaar vieren.

Er staat een aanhanger langer dan drie achtereenvolgende
dagen geplaatst op een parkeerterrein bij de Nijenrode.
Dit is in strijd met artikel 5:6, van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Landsmeer 2019.

Datum: maandag 6 januari 2020
Tijd: van 17.00 - 20.00 uur
Om 18.00 is de nieuwjaarstoespraak
Namens het college van Landsmeer bent u allen
van harte welkom,

De aanhanger is door team Handhaving voorzien van een
gele sticker met datum. Wanneer de eigenaar de aanhanger
niet zelf verwijdert, zal de gemeente deze na 24 december
2019 verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of meer
informatie contact opnemen met Team Handhaving via
020 – 4877111.

Het gemeentebestuur,
Dennis Straat, Mandy Elfferich, Richard Quakernaat
en Sabine van Geffen.

Lees verder op pagina 4 >>>
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

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
Op donderdag 19 december houdt de gemeenteraad van Landsmeer
een raadsvergadering. De vergadering begint om 20:00 uur in de
raadzaal op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

>>> Vervolg van pagina 2, editie Landsmeer

Dit is de voorlopige agenda, de definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering besloten.
De bijbehorende stukken kunt u vinden op: www.landsmeer.nl/gemeenteraad.

Extra controles tegen vuurwerkoverlast

Agenda:

Handhavers van de gemeente en de politie houden dit jaar extra toezicht op de naleving
van de regels omtrent het afsteken van vuurwerk. Gedurende de verkoopdagen lopen er extra
toezichthouders in de wijken van de gemeente om er op toe te zien dat iedereen zich aan
de regels houdt.
Wat zijn de regels?
•U
 mag vuurwerk kopen op 28, 30 en 31 december vanaf 16 jaar of ouder;
•U
 mag alleen legaal vuurwerk kopen: vuurwerk gekocht bij een officieel verkooppunt in
Nederland is altijd legaal. Officiële verkooppunten herkent u aan het bordje met de tekst:
“Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur
verboden”;
•H
 et is verboden om Illegaal vuurwerk te kopen,
af te steken of in bezit te hebben.
• Vuurwerk afsteken mag tussen 31 december
18.00 uur en 1 januari 2.00 uur;

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Wensen en opvattingen concept MRA-agenda 2.0
5. Herbenoeming Ombudsman in Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijke Ombudsman
Metropool Amsterdam

Steekt u vuurwerk af buiten de wettelijke
tijden dan bent u in overtreding en riskeert u
een b
 oete. Tevens kan het vuurwerk in beslag
genomen worden. Jongeren tot 18 jaar die
betrapt worden op het afsteken van vuurwerk
buiten de toegestane tijden worden door
verwezen naar Halt.

10. Actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid

Melden

11. Adviseur van de werkgeverscommissie

Ernstige incidenten met vuurwerk kunnen
gemeld worden bij de politie via 0900-8844.
Anoniem melden kan ook, bij de landelijke
meldlijn ‘Meld Misdaad Anoniem‘ 0800-7000.

12. Actualisering Reglement van Orde (RvO) van de raad Landsmeer

6. RKC Onderzoek risicobeheersing Jeugdzorg
7. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
8. Zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en 2020 GGD Zaanstreek-Waterland
9. Huisvestingsverordening Landsmeer 2020

13. Belasting- en legesvoorstellen en -verordeningen 2020
14. Notitie beleidsuitgangspunten toeristisch verhuur woningen 2019

Overige agendapunten
15. Besluitenlijst raadsvergadering 07 november 2019 (Begrotingsraad)
16. Besluitenlijst raadsvergadering 28 november 2019
17. Ingekomen stukken
18. Vragenkwartier
19. Moties vreemd aan de agenda

Afwijkende afhaaldagen huisvuil
rond de feestdagen
Landsmeer Oostzijde
Maandag 23 december, groene container
Maandag 30 december, grijze container

Landsmeer Westzijde

Purmerland, Den Ilp,
Purmerlanderrijweg,
Kanaaldijk en Kanaalweg

Vrijdag 27 december, groene container

Dinsdag 24 december, groene container

Donderdag 2 januari, grijze container

Dinsdag 31 december, grijze container

U kunt de rolcontainer zoals gebruikelijk vóór 7.30 uur op de aanbiedplaats klaarzetten.
Dringend verzoek om deze dezelfde dag ook weer weg te halen.

