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Uitkomsten informatie- en luistergesprekken
Gemeente Landsmeer gaat fuseren met andere gemeenten. Als alles volgens planning verloopt, neemt de gemeenteraad
eind 2018 het besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer.
Voordat dit besluit genomen wordt heeft het college van burgemeester en wethouders informatie- en luisteravonden georganiseerd in de drie kernen: op 24 september in Purmerland, op
2 oktober in Landsmeer, en op 3 oktober in Den Ilp. U leest hieronder in het kort wat er besproken is op de avonden. Wilt u het hele
verslag lezen? Kijk dan op www.landsmeer.nl, bij bestuurlijke
toekomst.

Daarnaast zijn er belangrijke voorzieningen die bijdragen
aan de bereikbaarheid (pontje Ilpendam), het aanzicht (de
kerkklok) en de verkeersveiligheid (het inrijverbod). Al deze
voorzieningen zijn belangrijk om te behouden.

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

10 oktober 2018

Noordeinde 126

Aanleg tuin

11 oktober 2018

Vogelwikkestraat 16

Plaatsen dakopbouw

15 oktober 2018

Calkoenstraat 9

Dakopbouw plaatsen

16 oktober 2018

Den Ilp 134

Bouwen schuur

16 oktober 2018

Zuiderzeelaan 123

Plaatsen steiger

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

16 oktober 2018 Nabij Polderweg 4 Het half verharden van een stukje
ringdijk t.b.v. een calamiteitenroute

Landsmeer

Purmerlanders vinden het belangrijk dat Purmerland een
dorp blijft met het huidige weidse, dorpse, groene en
plattelandse karakter. Dit betekent met ruimte en rust, maar
ook met tractoren. De inwoners hechten veel waarde aan de
voorzieningen die zij hebben om elkaar te ontmoeten: 		
SC Purmerland, dorpshuis De Burcht, speelgelegenheden
voor kinderen en de begraafplaats.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

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.

De aanwezige Purmerlanders, Ilpers en Landsmeerders hebben in groepen onder leiding van raadsleden vrijuit gesproken over de identiteit van de kernen en wat zij graag wilden
behouden bij een fusie.

Purmerland

Bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen

Burgemeester Anne Lize van der Stoel opende de avonden en
gaf aan dat het college graag wil horen hoe de inwoners en
ondernemers denken over de identiteit van Purmerland, Den
Ilp en Landsmeer. Want dat is belangrijk om rekening mee te
houden bij de fusie. Zij gaf aan dat Oostzaan en Wormerland
kiezen voor zelfstandigheid en dat Landsmeer zich nu richt op
een bestuurlijke fusie met Waterland en Edam-Volendam.

Inwoners wonen graag in Landsmeer vanwege de vele
voorzieningen en het verenigingsleven, het dorpse karakter
met eigen dialect, en dichtbij de grotere steden Amsterdam
en Purmerend. Het groen en het water wordt erg gewaardeerd. Met name Het Twiske en Ilperveld. Ook hechten zij veel
waarde aan het behouden van de voorzieningen die er zijn
om elkaar te ontmoeten: het zwembad, de sport- en cultuurverenigingen, het dienstencentrum Landsmeer, de markt op
vrijdag en de bibliotheek.
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Den Ilp
Ilpers wonen graag in Den Ilp omdat het een dorp is waar je
rustig, landelijk woont in nabijheid van de stad. Het dorpse
karakter met de huidige bebouwing, het lint en de mentaliteit
van elkaar willen leren kennen en elkaar gedag zeggen wordt
erg gewaardeerd. In het café en dorpshuis komen bijvoorbeeld veel Ilpers samen. De inwoners hechten veel waarde
aan de voorzieningen die zij hebben om elkaar te ontmoeten: dorpshuis De Wije Ilp, basisschool De Fuik, en de (sport)
verenigingen.
Daarnaast worden het groen, het Ilperveld en het Twiske
genoemd als pareltjes voor Den Ilp. De speelsloot in het
Twiske is bijvoorbeeld gelegen aan de kant van Den Ilp en een
belangrijke plek voor de kinderen om te spelen. Belangrijk is
het ook om het water en deze plek schoon te houden.

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.

Alle gemeentelijke informatie is uiteraard ook terug te vinden op:

Het college van burgemeester en wethouders bedankt
iedereen voor de inbreng op deze avonden. Was u niet in de
gelegenheid om te komen en wilt u nog iets meegeven aan
het college?

www.landsmeer.nl
een bezoek meer dan waard!

Stuur dan een mail naar bestuurlijketoekomst@landsmeer.nl.

Ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning en het uitbreiden van een berging/schuur op Kanaaldijk 102 te Landsmeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 Awb bekend dat zij het
voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van een tweede
woning en de uitbreiding van een berging/schuur op Kanaaldijk
102 te Landsmeer. Op deze omgevingsvergunning is de uitgebreide procedure van toepassing.

Zienswijzen

Locatie

Meer informatie

De projectlocatie betreft de Kanaaldijk 102 te Landsmeer

Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden, het
indienen van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser, via telefoonnummer 06-11315147.

Inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang
van 24 oktober 2018 voor de duur van zes weken voor een ieder
ter inzage. De stukken kunnen geraadpleegd worden via:

Burgemeester en wethouders van Landsmeer, 23 oktober 2018.

Hogere waarde geluid Kanaaldijk 102 te Landsmeer

•• de website van de Landsmeer, www.landsmeer.nl.;
•• bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd
aan de Raadhuisstraat 1 te Landsmeer en is geopend op van
maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur,
woensdagen van 7.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdagen van 9.00
tot 12.00 uur.

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

Balie Publiekscontacten

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

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Wij verzoeken
u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze op ontwerpbesluit
omgevingsvergunning Kanaaldijk 102’. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar,
zie onderstaand.

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend
dat een ontwerpbesluit is genomen voor het vaststellen van een
hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader van de Wet
geluidhinder, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning op
perceel Kanaalweg 102 te Landsmeer.

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
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Het hogere waarden besluit heeft betrekking op de geluidszone
aan de Kanaaldijk en de Provinciale weg N247/Slochterweg waarbij de woning wordt gerealiseerd.
Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
vanaf 24 oktober 2018 gedurende 6 weken op maandag, dinsdag
en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur woensdag 7.30 uur tot
16.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur ter inzage bij de
Publieksbalie, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.
Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de heer B. Visser.
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij
Gemeente Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1120 AA te Landsmeer,
onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere waarde Wet
geluidhinder omgevingsvergunning Bouwen woning Kanaaldijk
102 te Landsmeer”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer B. Visser, telefoonnummer
06-11315147.
Gemeente Landsmeer, 23 oktober 2018
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Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Verleende vergunningen Drank- en Horecawet & Wet op de
Kansspelen

Verzonden

Onderwerp

10 oktober 2018

Herdenkingsavond ‘Herdenken voor iedereen’ op
zaterdag 8 december 2018 Algemene begraafplaats
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.

Doet u ook mee aan de duurzame huizenroute?
Wilt u aan de slag met het energiezuinig maken van uw huis, maar weet u niet waar te beginnen? Een verhaal van
iemand uit uw buurt kan u op weg helpen.
Misschien heeft u al ervaring met isoleren of een warmtepomp en vindt u het leuk om anderen op weg te helpen? Of u
wilt nieuwe ideeën opdoen? Op 3 en 10 november openen in
het hele land bewoners van duurzame woningen hun deuren.
Een unieke kans voor
iedereen die de woning
duurzamer wil maken. De
eerste huiseigenaren hebben zich al aangemeld.
Doet u ook mee?

Elke maatregel telt
Isolatie, warmtepomp,
zonneboiler, gebruik van
natuurlijke materialen of
een geheel energiezuinige woning; elke maatregel telt. Een ervaringsverhaal van een huiseigenaar
brengt duurzaamheid
dichterbij en helpt

anderen op weg. Iedereen die kennis wil delen, kan zijn huis
aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl. Huiseigenaren
kunnen zich ook aanmelden als ze hun woning niet willen
openstellen maar wel online hun ervaringen willen delen.

