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Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden
supermarkten Landsmeer op zon- en feestdagen (t/m 28 april 2020)
Het College van de gemeente Landsmeer heeft besloten dat de openingstijden van de supermarkten in Landsmeer tot en
met 28 april 2020 tijdelijk worden verruimd op zon- en feestdagen.
Dit als gevolg van de coronamaatregelen die supermarkten
De verruiming van de openingstijden geldt op:
moeten treffen om te kunnen waarborgen dat hun klanten
minstens 1,5 meter afstand van elkaar en het personeel
kunnen houden. De verruiming van de openingstijden helpt
de drukte te spreiden. Uiteraard geldt ook nu: houdt u aan de
regels van de supermarkt en kom alleen.

27 april - Koningsdag
Het Koningsdagfeest is afgelast. Ook de traditionele vrijmarkt kan helaas niet doorgaan, omdat, onder andere, de
anderhalve meter regel bij de vrijmarkt niet mogelijk is.

Koningsdag (27 april 2020) en op zondag 19 april en 26 april
2020. De supermarkten zijn op deze dagen open van 9.00 tot
19.00 uur.

Vanwege het coronavirus kan dit niet op de gebruikelijke manier, maar worden de inwoners gebeld door de burgemeester.
Er wordt nog gezocht naar één landelijk moment waarop de
daadwerkelijke uitreikingen alsnog kunnen plaatsvinden. Het
kabinet maakt dat later dit jaar bekend.

Aanvragen WMO gaan gewoon
door
Ondanks de coronacrisis staan onze medewerkers van Middelpunt voor u klaar, uiteraard nu even op afstand. U kunt dus
gewoon bij ons terecht voor het aanvragen van bijvoorbeeld
vervoer, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding.
De meeste vragen kunnen we namelijk telefonisch afhandelen, we hoeven daar niet voor bij u thuis te komen. Heeft
u vragen, neemt u dan vooral contact met ons op, telefoon:
020-4877124. Voor meer informatie kunt u ook terecht op
onze website.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Overlijden
Johannes de Klerk gehuwd met 				
Cornelia Catharina van der Linden

Verleende vergunningen

De gemeente gaat het oud papier weer inzamelen. U kunt
uw oud papier aanbieden op de normale aanbiedplaatsen
op de volgende dagen:
• Purmerland: 1e zaterdag van de maand
• Den Ilp: 1e zaterdag van de maand

Landsmeer zet normaal gesproken met de Lintjesregen
inwoners in het zonnetje. Dat zou dit jaar op 24 april zijn.

Bekendmakingen

30-03-2020

Oud papier wordt weer
ingezameld

24 april - Lintjesregen

Uitgave 17 · 21 april 2020

• Landsmeer: 3e zaterdag oostzijde van het Lint
• Landsmeer: 4e zaterdag westzijde van het Lint
De prioriteit van de ophaaldienst ligt bij het veilig en gezond
ophalen. Daarbij wil het bedrijf dat haar medewerkers zo min
mogelijk in contact komen met derden. Hierdoor wordt het
oud papier voorlopig ingezameld zonder hulp van vrijwilligers.
Wanneer de maatregelen van de overheid worden teruggeschroefd is het de bedoeling dat de verenigingen dit weer
overnemen. In het kader van het tegengaan van het coronavirus werd sinds 20 maart geen oud papier meer huis-aan-huis
ingezameld.

Verzonden

Perceel

Onderwerp

15 april 2020

Watersniplaan 3

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.

Ravotplek

Aangepaste dienstverlening,
maak eerst een afspraak!
De balie is alleen open voor dringende zaken. Kom niet zonder afspraak langs. Maak telefonisch een afspraak om langs te
komen (020) 4877 111.

Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek
Waterland (14 april)
Om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden, geldt in de regio
Zaanstreek-Waterland een noodverordening.
Deze noodverordening is ingegaan op vrijdag 3 april 2020.
Wat is er aangepast?
Het aanwijzingsbesluit ‘Gebieden’, behorende bij de noodverordening, is aangepast op dinsdag 14 april 2020. Dit nieuwe
aanwijzingsbesluit vervangt het aanwijzingsbesluit van 9 april
2020.

De afsluiting van de vier parkeerterreinen in het Twiske is
verlengd tot en met 28 april 2020. Het gaat om de volgende
locaties: de Zuiderlaaik, Polderweg, Lange Jap en Twiskeweg.

Aangepaste openingstijden
gemeente Landsmeer
In de komende periode zijn het gemeentehuis, Middelpunt en de
gemeentewerf vanwege de feestdagen en verplichte vrije dagen
gesloten op de volgende dagen:
Koningsdag op maandag 27 april
Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei
Hemelvaartsdag op donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei

Subsidie 2021
aanvragen?
Dien uw aanvraag
vóór 1 mei 2020 in.

Tweede Pinksterdag op maandag 1 juni

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.

De tweede kindergemeenteraad heeft besloten dat zij graag een klim/
ravotplek wilde. De ruimte achter het basketbalveld in het sportpark
is hiervoor aangewezen. Begin maart is gestart met de aanleg van de
ravotplek.
De aangebracht heuvel is inmiddels geschikt om op te spelen en het gras
heeft tijd gehad om te groeien. Op 23 april aanstaande worden de toestellen geplaatst en is de ravotplek klaar voor gebruik. Op dit moment staat de
plek in de hekken zodat de heuvel kon inklinken en het gras kon groeien.
Nadat de toestellen zijn geplaatst worden de hekken verwijderd.

Houd ook hier rekening met coronavirus maatregelen
De ravotplek kan gebruikt worden door kinderen tot en met 12 jaar, maar
in deze coronatijd is het advies: blijf thuis. Als u toch even met uw kind naar
buiten wilt, houdt u dan aan de volgende regels:
• Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding van een ouder/
voogd samen spelen in een speeltuin als zij gezond zijn: niet kuchen,
hoesten, verkouden zijn of koorts hebben.
• De groep kinderen moet niet te groot zijn. Het RIVM noemt geen maximum groepsgrootte. Ouders wordt gevraagd zelf een inschatting te
maken en daarbij het gezond verstand te gebruiken.
• Ouders/verzorgers die toezicht houden dienen altijd 1,5 meter afstand
van elkaar te houden.
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