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Duurzaam Landsmeer:

Wethouder Mandy Elfferich ondertekent de Green Deal Zero
Emission Stadslogistiek
Op 17 juni 2019 heeft wethouder Mandy Elfferich de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend. Deze groene
deal moet ervoor zorgen dat in 2025 steden (en omliggende dorpen) zoveel mogelijk emissievrij worden beleverd. Het
uiteindelijke doel is om schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van logistiek te reduceren tot nul. Daarnaast
is het ook de bedoeling dat het geluid wordt beperkt en het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de
bevoorrading van steden (en omliggende dorpen) wordt teruggedrongen.
Slimme en schone logistiek steeds belangrijker

Klimaatverandering tegengaan

Een slimme en schone logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid
van steden en de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waar
gemeente Landsmeer een onderdeel van is. Logistiek wordt
steeds belangrijker en blijft groeien. Denk aan het leveren van
internetbestellingen, het op tijd ontvangen van goederen
voor winkels en het goed kunnen bedienen van klanten in
restaurants. Niets doen, kan ten koste gaan van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid in steden.

Veel gemeenten in de MRA willen, net als het Rijk, in 2030
49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990 om klimaatverandering tegen te gaan. Het verduurzamen van logistiek in gemeenten is één van de manieren om dit te doen.

Meer informatie
Meer informatie over de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek kunt u vinden op https://mraduurzaam.nl/

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Geboren
7 juni 2019

Katja, dochter van Jelle Jager en Desi Hermans

Overlijden
5 juni 2019

Annie Teklenburg gehuwd geweest met 			
Alfred Stanislaus Kaczmarek

10 juni 2019

Geertje Vermeulen gehuwd geweest met 			
Johan Jan Sijmons

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

6 juni 2019

Purmerland 89

Aanbouwen hoofdgebouw

11 juni 2019

Van Beekstraat 21

Bomen kappen

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.

Voortgang werkzaamheden Sportpark
De eerste asfaltlagen in het sportpark tussen ‘t Luijendijkje en de kantine van IVV zijn aangebracht.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

7 juni 2019

Meerkoetstraat 32

Plaatsen dakopbouw

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 30a van de Drank- en Horecawet zijn er leidinggevenden bijgeschreven op de vergunning van de volgende slijterij:

Burgerservicebalie donderdagavonden
gesloten tot 23 augustus

De asfaltdeklaag wordt pas op het allerlaatst aangebracht.
Toch kunt u al gebruikmaken van dit deel van het pad. Vanaf
‘t Luijendijkje en ’t Plankenpad is het Sportpark dus weer
goed bereikbaar.
De komende weken gaat de aannemer verder met het
gedeelte tussen IVV en de brug bij de Sportlaan. Dit gedeelte
van het sportpark is dan niet toegankelijk voor doorgaand
verkeer. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio
juli afgerond.
Daarna wordt de complete asfaltdeklaag van het hele fietspad
in één keer aangebracht.

Landsmeer op weg naar een
dementievriendelijke gemeente
Tijdens de zomervakantie (van 15 juli t/m 23 augustus) is
de Burgerservicebalie in het gemeentehuis gesloten op
donderdagavond. De eerstvolgende avondopenstelling
na de zomervakantie is op donderdag 29 augustus.
Heeft u een vraag aan de gemeente? Bel dan het algemene nummer 020 4877 111. Natuurlijk kunt u ook terecht
op de website www.landsmeer.nl

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

28 juni 2019 van 10.00 – 13.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur
(inclusief lunch).
Dienstencentrum Landsmeer, M.L. Kingstraat 2b, 1121 CP
Landsmeer.
Informatie en aanmelding bij:
dienstencentrum.landsmeer@kpnmail.nl of 020 – 482 41 90

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

Onderwerp

3 juni 2019

Deen, Dorpsstraat 70-72 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.

Informatiebijeenkomst over dementie voor geïnteresseerde inwoners en beroepskrachten in Landsmeer.

Balie Publiekscontacten

Verzonden

Laat gratis uw fiets graveren!
Aanstaande vrijdag organiseren de gemeente Landsmeer en Centrum Fietsdiefstal een fietsdiefstal-preventie-actie op de wekelijkse
markt.
De actie zal tussen 09:00 en 16:00 uur gehouden worden. Hier krijgt u
advies hoe u fietsdiefstal kan voorkomen. Ook kunt u kosteloos uw fiets
laten registeren door een uniek nummer erin te laten graveren.
Waarom graveren? Kijk op landsmeer.nl voor meer informatie.
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