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Kijk voor actuele informatie altijd eerst op onze website. De omstandigheden kunnen
dagelijks veranderen in verband met het coronavirus.
Middelpunt alleen telefonisch bereikbaar

roepen we inwoners op om niet naar de werf te komen als dat niet
echt nodig is.

Voor het Middelpunt geldt dat de fysieke inloopspreekuren op
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, voorlopig
worden vervangen door telefonische spreekuren.

Toezichthouders bij ingang

Telefonisch blijft het Middelpunt dus bereikbaar op nummer: Telefoon: 020 487 71 24 (ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur). Daarnaast
worden huisbezoeken voorlopig niet gehouden. Ook dit wordt
telefonisch met klanten afgehandeld. De maatregelen gelden in
ieder geval tot en met 6 april 2020. Wij vragen uw begrip hiervoor
en excuses voor het ongemak.

Maatregelen dienstverlening, balie
Burgerzaken werkt alleen nog op afspraak
De balie van Burgerzaken is in verband met het Coronavirus vanaf
vrijdag 20 maart 2020 alleen open voor aanvragen die strikt noodzakelijk zijn en niet digitaal aangevraagd kunnen worden. U kunt
alleen langskomen op afspraak. Vrije inloop is dus niet mogelijk.
Heeft u een dringende vraag bel dan (020) 4877 111 of mail naar
gemeente@landsmeer.nl

Bereikbaarheid
• Wij zijn van maandag tot en donderdag van 09.00 uur tot 16.00
uur telefonisch bereikbaar en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
• De deur van het gemeentehuis is gesloten, u kunt aanbellen als
u een afspraak heeft.
• De vroege woensdagochtend en de donderdagavond openstelling vervallen tijdelijk.

Gemeentewerf beperkter toegankelijk
vanaf 20 maart, maar blijft wel open

Vanaf vrijdag 20 maart geldt dat medewerkers de toegang van
auto’s gaan doseren. Bij grote drukte kunnen hierdoor wachtrijen
ontstaan. De gemeente gaat bij de ingang toezichthouders aanstellen om de toegang te kunnen doseren. We vragen onze inwoners begrip te hebben voor een aantal tijdelijke maatregelen:
• Kom alleen naar de gemeentewerf als het noodzakelijk is.
• Er mogen maar 10 auto’s tegelijk het terrein op.
• Houd 1,5 meter afstand van medewerkers en andere bezoekers.
• Is het druk? Parkeer uw auto niet buiten het terrein om lopend
uw afval bij de werf af te geven, maar kom later terug.

• Boodschappendienst
Kunt u geen boodschappen doen en heeft u niemand in uw
omgeving die dat voor u kan doen? In dat geval kunnen onze
vrijwilligers u helpen.

• Deze maatregel is ter bescherming van zowel onze medewerkers
als onze inwoners.

Openingstijden werf
De openingstijden blijven voorlopig onveranderd. Maandag,
woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van
09.00-12.00 uur.

WonenPlus is er tijdens de Corona-periode

voor iedereen

Tijdens deze weken met Coronamaatregelen biedt WonenPlus
verschillende diensten aan om u te helpen. Of u nu lid bent van
WonenPlus of (nog) niet maakt niet uit. U kunt gebruikmaken van
de volgende diensten:

• Telefooncirkel
Als u zich aanmeldt bellen onze vrijwilligers u dagelijks tussen
8.00 en 9.00 uur voor een kort gesprek. Dit geeft een gevoel
van veiligheid.

(Tijdelijk) vrijwilligerswerk
Zit u thuis en bent u in staat om boodschappen voor een ander te
doen, de hond uit te laten, een extra bord te koken of op andere
manier te helpen, dan kunt u zich aanmelden als tijdelijk vrijwilliger. Uw hulp wordt erg gewaardeerd.
Telefoonnummer: 020 482 26 05

• Telefonische gesprekken

Sinds een week is de drukte op de gemeentewerf zodanig dat medewerkers niet meer in staat zijn om de richtlijnen met betrekking
tot het coronavirus van het Rijk op te kunnen volgen. Bij voorkeur

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, iemand die met u
meedenkt, of wilt u gewoon even iemand spreken, bel dan
gerust.

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

Noodverordening Landsmeer

gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de
dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in
gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen
en zorginstellingen.

De burgemeesters van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben samen maatregelen in een noodverordening vastgelegd. Ook in Landsmeer. Dat betekent dat nu formeel is geregeld dat:
• evenementen/bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden zijn;

• afhaallocaties wel open blijven, zowel voor eten als voor coffeeshops;

2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:

• horecagelegenheden (incl. sportclubs, seksclubs, sauna’s en
coffeeshops) gesloten moeten blijven;

• markten en supermarkten ook open blijven.

a. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht
en genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), met uitzondering
van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen
in hotels ten behoeve van de hotelgasten;

Dit is de gehele noodverordening:
Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-ig (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland).
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 3g van de Wet
veiligheidsregio’s, gelet op de aanwijzing en aanvullende aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens
de minister van Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578-2o3166PG resp. kenmerk 1663o97-2o3238-PG,
besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1. Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de
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gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, te weten de Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Artikel 2. Verboden
1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet,
samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen
en bijbehorende erven, schepen en boten en samenkomsten
in besloten sfeerte laten plaatsvinden, te (laten) organiseren
dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen
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Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

b. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;
c. sauna’s;
d. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven
tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een
derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch
pornografische aard worden aangeboden;
e. coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de
verkoop, de aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).
3. Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door
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de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën
van) gevallen.

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen
Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven
door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te
worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:
a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b,
van het Wetboek van Strafvordering;
b. door de voorzitter van de veilig heidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142,
eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;
c. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen 		
toezichthouders;

Het eerste lid bevat het op donderdag 12 maart 2020 aangekondigde verbod op bijeenkomsten met meer dan honderd personen. Vanwege het risico dat besloten ligt in de samenkomst van
grote groepen personen kent het verbod een ruime reikwijdte.
Het gaat niet alleen om vergunde evenementen, maar ook om
andere bijeenkomsten waar meer dan honderd personen bij elkaar komen. In de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg
en Sport wordt gesproken over musea, concertzalen, theaters en
sportclubs en sportwedstrijden. Het kan ook gaan om besloten
bijeenkomsten met meet dan honderd deelnemers, zoals besloten
(huwelijks)feesten in horeca of op bedrijventerreinen. Daaraan
toegevoegd ook de samenkomsten van meer dan honderd personen op schepen en boten.

Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in
werking.

Artikel 6. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Vastgesteld op 16 maart 2020 te Zaanstad,
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
J. Hamming

Het verbod heeft geen betrekking op de dagelijkse gang van
zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende
erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorg
instellingen.

Toelichting
Algemeen
In Nederland, maar ook wereldwijd, is er een uitbraak van het
coronavirus (COVID-ig), behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid
worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van
het virus tegen te gaan.

Artikel 2, tweede lid

Op donderdag 12 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat alle
evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland
worden afgelast. De minister voor Medische Zorg en Sport heeft
mede namens de minister voor Justitie en Veiligheid een aanwijzing gegeven aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om hun
bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in
te zetten om de verdere verspreiding van COVID-ig tegen te gaan
(kenmerk 1662578- 203166-PG).
Op zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Daarbij is de opdracht gegeven om met ingang van 15 maart 2020 om a8.oo uur eet- en drinkgelegenheden,
sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops te
sluiten. Uitg ezonderd van deze opdracht zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en catering. Dit is een aanvulling op de maatregel
om alle evenementen met meer dan honderd personen afgelast
te houden en te verbieden, waaronder publieke locaties, zoals
musea, concertzalen, theaters. De maatregelen gelden in elk geval
tot en met 6 april 2020.
In verband met deze crisis heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloten om ten behoeve van de
crisisbeheersing ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
alle in dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio
behorende burgemeesters over te nemen. Daartoe behoort ook
de bevoegdheid om in geval van oproerige beweging, van andere
ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan, algemeen verbindende voorschriften te geven die ter handhaving van de openbare orde of ter
beperking van gevaar nodig zijn (artikel 176, eerste lid, Gemeentewet). In deze noodverordening is daarvan gebruik gemaakt om de
genoemde maatregelen juridisch uit te werken.
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Deze verordening staat er niet aan in de weg dat de voorzitter van
de veiligheidsregio gebruik maakt van andere bevoegdheden om
de verspreiding van COVID-ig te voorkomen, zoals de bevoegdheid tot het geven van voorschriften van technisch-hygiënische
aard in artikel 17 van de Wet publieke gezondheid, bevoegdheden
in de Wet openbare manifestaties en de bevoegdheid tot het
geven van bevelen ter beperking van gevaar in artikel 175, eerste
lid, van de Gemeentewet (in combinatie met artikel 39 van de Wet
veiligheidsregio’s).

Artikel 2, eerste lid

Artikel 5. Inwerkingtreding

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is
strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.
Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden
of een geldboete van de tweede categorie. Ook kan de voorzitter
van de veiligheidsregio een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen (artikelen 125 van de Gemeentewet jo. artikel 39
van de Wet veiligheidsregio’s).

Artikelsgewijs

d. militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in
artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.
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Het verbod in onderdeel d ziet op seksinrichtingen en seksbioscopen. Daaronder valt ook raamprostitutie.
Ook het openhouden van coffeeshops is verboden, behalve als
afhaallocatie (onderdeel e). In dat geval dient de duur van het
verblijf zoveel mogelijk beperkt te worden.
Artikel 3
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deze vormen van saunarecreatie valt bovendien onder zwembaden. Ook vergelijkbare wellness-voorzieningen bij hotels of
andere recreatieve voorzieningen.

In het tweede lid zijn de maatregelen uitgewerkt die het kabinet
op zondag 15 maart 2020 heeft bekendgemaakt. Ook alle eet- en
drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops worden gesloten. Uitgezonderd van deze
opdracht zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en catering.
De maatregelen inzake scholen en kinderopvang worden vanwege de noodzakelijke uitzonderingen voor kinderen van ouders
met vitale beroepen in nauw overleg met de sector bepaald en
zijn daarom niet in deze noodverordening opgenomen. Indien nodig kan de voorzitter van de veiligheidsregio in concrete gevallen
optreden.
Eet- en drinkgelegenheden (onderdeel a) is een brede omschrijving die duidt op gelegenheden waar ter plaatse de daar gekochte spijzen en dranken genuttigd kunnen worden. De ratio achter
dit verbod is dat voorkomen moet worden dat te veel mensen in
een naar zijn aard beperkte ruimte gedurende enige tijd bij elkaar
zijn, om zo besmettingsgevaarte beperken. Dit betekent dat ook
eet- en drinkgelegenheden van (woon-)warenhuizen, shoppingcenters, grote supermarkten of andere winkels moeten sluiten.
Inrichtingen waar niet langer ter plaatse eten of drinken wordt
verkocht en genuttigd, kunnen openblijven. Dat geldt ook voor
afhaallocaties zonder zitgelegenheid, zoals snackbars en markten.

Dit artikel maakt duidelijk dat iedereen verplicht is om bevoegd
gegeven aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening
onmiddellijk op te volgen. Het overtreden van deze verordening,
inclusief het niet opvolgen van aanwijzingen, is als overtreding
strafbaar gesteld in artikel van het Wetboek van Strafrecht. Dit
wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of
een geldboete van de tweede categorie.
Artikel 4
Op basis van de Politiewet 2012 en de Wet veiligheidsregio’s treden de politie en de Koninklijke marechaussee op ter handhaving
van deze verordening. Daarnaast worden in artikel 4 toezichthouders aangewezen ten behoeve van de bestuursrechtelijke handhaving van deze verordening.
Artikel 5
Deze verordening wordt bekendgemaakt door plaatsing op de
website VrZW.nl en de gemeentelijke websites en wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de gemeentepagina’s in de huis aan
huis bladen van alle gemeenten in de regio.
Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen die zijn
opgenomen in artikel 2 van deze verordening in beginsel gelden
tot en met maandag 6 april 2020. Indien de maatregelen niet
langer noodzakelijk zijn, zal deze verordening zo spoedig mogelijk
worden ingetrokken.

Burgerlijke stand
Huwelijk
13 maart 2020 Eva Gerarda Anna Neervoort en Laurens Jan Burger

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

11 maart 2020 Meerkoetstraat 18

Plaatsen dakopbouw

11 maart 2020 Reigerlaan 13

Plaatsen dakopbouw

11 maart 2020 Reigerlaan 14

Plaatsen dakopbouw

13 maart 2020 Van Beekstraat 39 en 41

Vervangende
nieuwbouwwoningen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

18 maart 2020 Lisstraat 27

Onderwerp
Gedeeltelijk verbouwen woning

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. 0204877111.

Het verbod geldt niet voor supermarkten (winkels die eten en
drinken verkopen dat niet vers bereid wordt). Onder eet- en drinkgelegenheden worden voorts niet begrepen bedrijfskantines,
bedrijfscatering en eetgelegenheden in hotels ten behoeven van
hotelgasten.
Ook sauna’s vallen onder het verbod (onderdeel c), omdat dit een
plek is waar naar zijn aard veel personen in een beperkte ruimte samenkomen. Onder sauna’s wordt mede begrepen andere
vormen van wellness zoals een Turks stoombad, hammam, beauty
farms, thermale baden, badhuizen, spa’s et cetera. Een deel van
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