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Samen werken aan een nóg aantrekkelijker Landsmeer:
‘Welcome in Landsmeer, enjoy Amsterdam countryside.’

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

2 maart 2018

Waterlandse Hof 11 en 12 Plaatsen opbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00
uur).

Verleende vergunningen

De aftrap van het platform toerisme Landsmeer is een feit; afgelopen woensdagavond 21 februari spraken wethouder
Richard Quakernaat en ruim twintig ondernemers en belanghebbenden uit de toeristische en recreatieve sector op
locatie van Scooter Experience over hoe zij samen het toeristisch recreatieve aanbod van Landsmeer kunnen versterken
om meer bezoekers te trekken.
Het doel van het platform toerisme is het creëren van een
toeristisch- recreatief netwerk, waarin kennisuitwisseling,
afstemming en samenwerking tussen ondernemers en
belanghebbenden in Landsmeer mogelijk wordt gemaakt. De
lancering van het platform is georganiseerd door gemeente
Landsmeer en de kerngroep, die bestaat uit Otto van Haarlem
van het Ondernemersfonds, Marcel Ellens van NDSM Bikes,
Yvonne van der Haar van Café de Driesprong, Bart Ramler van
Scooter Experience en Léon van Riel die een verblijfsaccommodatie heeft.

De aanwezigen waren erg enthousiast en er werd volop in
kansen gedacht. De eerstvolgende plenaire bijeenkomst
van het platform Welcome in Landsmeer, enjoy Amsterdam
countryside wordt georganiseerd op 18 april van 19.30 –
21.00 uur.
Wilt u als ondernemer of belanghebbende binnen deze sector
ook meewerken aan versterking van toerisme in Landsmeer,
sluit u dan aan bij de kerngroep door een mail te sturen naar
a.yavas-aktas@landsmeer.nl

Nieuws van de Gemeenteraad
Donderdag 15 maart 2018 is de laatste raadsvergadering van de raad van Landsmeer voor de verkiezingen. U bent van
harte welkom vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer. De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda: (deze zijn onder voorbehoud van de uitkomst van de Beeld- en Oordeelsvormende sessie van 8 maart 2018)

Op het agrarische perceel aan de Noordeinde 13 in Landsmeer wil de eigenaar de bedrijfsgebouwen slopen en hiervoor in de plaats een woning en een bed & breakfast bouwen,
in combinatie met fluisterboot- en kanoverhuur. Dat is alleen
mogelijk door een nieuw bestemmingsplan te maken. Er is
een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd waarbij één
zienswijze is ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot
aanpassing van het bestemmingsplan. Er worden ambtshalve
wel een aantal ondergeschikte wijzigingen doorgevoerd.
Door het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen kan
gedurende 6 weken beroep worden ingesteld.

Toevoeging artikel 2:47a van de Algemeen plaatselijke verordening ter voorkoming van hangoverlast.
De afgelopen maanden is er een toename geconstateerd van
overlast veroorzaakt door jongeren die elkaar ontmoeten in
de openbare ruimte. Op verschillende locaties in de dorpskern
van Landsmeer is dit uitgegroeid tot dagelijks terugkerende
overlast.
Met het vaststellen van de wijzigingsverordening krijgt het
college van B&W de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen
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waar tijdens aangewezen tijden niet gehangen mag worden.
Bij overtreding van dit verbod kunnen de Boa en de politie
handhavend optreden.

Zienswijze Kadernota 2019 GGD Zaanstreek Waterland
Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan de
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) ZaanstreekWaterland voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid van de inwoners
in de regio Zaanstreek- Waterland. De uitvoering van de
publieke gezondheidszorg is in onze regio georganiseerd in
een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Met de kadernota
2019 van de GGD Zaanstreek- Waterland worden de uitgangspunten voor de programmabegroting 2019 bepaald
en op hoofdlijnen inhoudelijke en financiële ontwikkelingen
geschetst.
Kunt u de vergadering niet bijwonen, dan kunt u LIVE meeluisteren via www.landsmeer.nl,
klik op de paarse button gemeenteraad, en luister LIVE mee.
U vindt daar de agenda, tezamen met de vergaderstukken.

Balie Publiekscontacten
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Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Perceel

Onderwerp

2 maart 2018

Van Beekstraat 156

Funderingsherstel

5 maart 2018

Zuideinde 108A

Vergroten woonhuis
achterzijde

5 maart 2018

Zuiderzeelaan 30

Plaatsen dakkapel

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.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Verleende vergunningen Drank- en Horecawet & Wet op de
Kansspelen

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

8 maart 2017

Circus op het parkeerterrein bij de Sportlaan van
6 april 2018 t/m 8 april 2018

Art 30a DHW

Gemeenteraadsvergadering Landsmeer
Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 13 Landsmeer

Verzonden

Op 5 maart 2018 heeft de burgemeester besloten de leidinggevenden op
de Drank- en Horecavergunning van de Judoclub Landsmeer (Sportlaan
25, Landsmeer) te wijzigen conform de melding van vergunninghouder.
Datum verzending: 5 maart 2018
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.

Niet parkeren vrijdag op het Marktplein
Wekelijks wordt op vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op het Marktplein in Landsmeer een markt gehouden. De markt brengt sfeer in
het dorp en is een ontmoetingsplaats voor velen. Daarom geldt er
iedere vrijdag een parkeerverbod.
Let op! Op vrijdagochtend is een wegsleepregeling van kracht. Dit betekent dat uw auto door een bedrijf wordt weggesleept als deze op de
vrijdagochtend geparkeerd staat in een van de vakken waarvoor een
parkeerverbod geldt. De kosten van het wegslepen zijn voor rekening
van u, als eigenaar van de auto.

Lees verder op pagina 4 van deze krant >>>
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Lente in aantocht:
alle bootjes weer het water in

Laatste kans op 10% korting isolatiemaatregelen
Wilt u gebruik maken van 10% korting op de toegepaste vierkantemeterprijs van dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloeren bodemisolatie? Dan moet u snel zijn. De kortingsactie van het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket is geldig tot en met
31 maart 2018. Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie voor meer informatie over de actievoorwaarden en
het aanvragen van een vrijblijvende offerte.
Als u een offerteaanvraag doet via het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket ontvangt u niet alleen een korting, maar
bent u er ook zeker van dat de maatregelen worden uitgevoerd door betrouwbare bedrijven. Duurzaam Bouwloket
werkt samen met gecertificeerde bedrijven die garantie
geven op de dienst die zij leveren. Zo bent u er altijd zeker van
de maatregelen juist worden toegepast.

Gratis en onafhankelijk advies
Bent u er nog niet uit hoe en of u wilt isoleren? Maak dan
gebruik van de helpdesk van het Duurzaam Bouwloket. Daar
kunnen zij u alles vertellen over de mogelijke maatregelen,
materialen en belangrijke aandachtspunten. Stel uw vraag
door te bellen (072-743 39 56) of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl).

Gemeenteraadsverkiezingen
en referendum op 21 maart
De winter is voorbij en binnenkort gaan wij het gras weer maaien. Wij
vragen u daarom iedereen die een bootje op de kant heeft liggen, deze
te water te laten. Vanaf april controleert de gemeente of alle bootjes in
het water liggen.
Wilt u alle vaartuigen voor 1 april van de openbare wal verwijderen en in
het water leggen? De bevestiging van uw vaartuig aan de wal dient zo
dicht mogelijk bij het water en goed zichtbaar te worden geplaatst. Dit om
te voorkomen dat er schade wordt aangericht aan uw en ons materiaal.
Wij verzoeken u om de vaartuigen, die niet meer geschikt zijn om mee te
varen, geheel te verwijderen uit het water en/of van de wal.

Verwijdering rijplaten

Volgende week zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad.
Bepaal uw keuze door de Stemkijker te raadplegen of de
verkiezingsprogramma’s door te lezen. Alle informatie over de
verkiezingen staan achterop deze Kompas en op Landsmeer.nl .
Ga stemmen, uw goed recht!
Rectificatie stempas locatie Montessorischool/ICL
Door een fout in het systeem zijn er mensen die per abuis een
stempas hebben ontvangen voor de Montessorischool in plaats
van het ICL. Dit is helaas niet goed. De mensen met een stempas
voor de Montessorischool kunnen gewoon stemmen in de ICL.
Uiteraard mag u ook stemmen in elk ander stembureau binnen de
gemeente Landsmeer.

Ter hoogte van de Kanaalweg 30 liggen rijplaten, de gemeente gaat deze
twee weken na deze publicatie verwijderen en houdt ze zes weken op de
werf. Bent u de eigenaar? Dan kunt u ze in die tijd nog kan ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten.
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Verwijderen langdurig
gestalde fietsen
Op de Kruising Kerkstraat / Dorpstraat staan twee
lang gestalde fietsen. De gemeente gaat deze fietsen binnenkort verwijderen.
Ze zijn door het team Handhaving voorzien van een
gele sticker met datum. Twee weken na deze publicatie worden de fietsen zes weken gestald op de
gemeentewerf. Als uw fiets verwijderd is, kunt u deze
ophalen, tegen betaling van de gemaakte kosten, bij
de gemeentewerf. Een foto van de fietsen vindt u op
www.landsmeer.nl, zoek op fietsen.
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