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Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke
fusie gemeente Landsmeer

Bekendmakingen

Eind 2018 neemt de gemeenteraad het besluit over de bestuurlijke fusie van de gemeente Landsmeer met andere groene
gemeenten.
Voordat dat besluit wordt genomen, wil het college van
burgemeester & wethouders u informeren over de stand van
zaken en hoort graag van u wat u aantrekkelijk en bijzonder vindt aan Landsmeer. Daarom organiseert het college
informatie- en luistergesprekken in de drie kernen: één in
Purmerland, één in Den Ilp en één in Landsmeer. Iedereen is
van harte welkom.

Wanneer zijn de informatie- en luistergesprekken?
Noteert u alvast de volgende data:

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

•• dinsdag 2 oktober 2018, Dorpshuis Landsmeer (Anton
Heyboer zaal) in Landsmeer;

Burgerlijke stand

•• woensdag 3 oktober 2018, Dorpshuis De Wije Ilp (foyer) in
Den Ilp.

Meer informatie? Houd Kompas, landsmeer.nl en
Facebook in te gaten
De komende tijd leest u meer informatie over de bestuurlijke
toekomst via Kompas, onze website www.landsmeer.nl en
onze Facebook-pagina.

Overleden
30 juli 2018

Diederik Jelle Duyverman, gehuwd met 			
Titia Elizabeth Korff

31 juli 2018

Jannetje Vingerling, gehuwd met Jacob Zwetsman

2 augustus 2018 Josephus Bartholomeus ´t Hoen, gehuwd geweest met
Wilhelmina den Heijer

Aangevraagde vergunningen

•• maandag 24 september 2018, locatie De Burcht in
Purmerland;

Gehandicaptenparkeerplaats

helpen bij de maaltijden.
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Aanwijzing laad- en losplaats ter hoogte van
Dorpsstraat 27 te Landsmeer.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6
weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en wethouders, Postbus 1,
1120 AA Landsmeer.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter
van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook
bezwaar hebt gemaakt.
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.

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf
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Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Kantoorpand omzetten naar
verblijfsaccommodatie

Verzonden

Perceel

Onderwerp

6 augustus 2018

Van Beekstraat 46

Vervangende nieuwbouw
woning

6 augustus 2018

Kistenmakerseiland 14

Plaatsen bijbehorend
bouwwerk

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.
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)

•• de gronden van het bezwaar
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Noordeinde 128 H

•• de naam en het adres van de indiener

•• een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6 augustus 2018

Verleende vergunningen

•• de dagtekening

Openingstijden
Gemeentehuis

Onderwerp

Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats
voor de bewoner(s) van Schaepeboet 1 te Landsmeer.
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Perceel

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.
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Ontvangen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben
besloten de volgende verkeersmaatregelen vast
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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

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

7 augustus 2018

Concert Muziekvereniging Amicitia parkeerplaats t/o
Dorpshuis Landsmeer (Calkoenstraat 27) op
29 september 2018 van 16.30 tot 18.30 uur.

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.
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