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Gemeente Landsmeer

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente

Vrijdag 25 januari 2019
van 10.00 tot 12.00 uur

Op donderdag 17 januari organiseert het Dienstencentrum een informatiebijeenkomst over dementie. Doel van de
bijeenkomst is om de bewustwording over dementie te bevorderen, kennis en inzichten te delen en ideeën uit te wisselen.
Hiermee wordt weer een stap gezet om van Landsmeer een dementie-vriendelijke gemeente te maken.
Thema’s bijeenkomst

Programma

Tijdens de bijeenkomst staan vragen centraal als:

10.30 uur inloop met koffie

•• Wat is dementie en waar lopen mantelzorgers en andere
mensen uit de omgeving van mensen met dementie tegenaan?

Start 10.00 uur

•• Aan welke zorg en ondersteuning is behoefte? Wat gaat er
goed en wat kan beter?

Meer informatie

Sprekers zijn Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde en
filosoof over “Het trapezewerk rond dementie”, Sjef van Bommel over zijn ervaringen als mantelzorger van zijn partner met
dementie, vastgelegd in het boek “Ik ben niet kwijt”, en Dorel
Smits van de organisatie Samen dementievriendelijk.

OPEN
HUIS!

Afsluiting met een lunch tot 13.30
De bijeenkomst is gratis.
Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht
bij het Dienstencentrum Landsmeer, tel. 020 – 482 4190, of
dienstenc.landsmeer@hetnet.nl. Ook kunt u binnenlopen bij
ons kantoor aan de Dr. M.L. Kingstraat 2b.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN,
VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
Burgerlijke stand
Overlijden
6 januari 2019

Anna Kampen gehuwd geweest met Gjildert de Jong

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

3 januari 2019

Noordeinde 110

Verplaatsen oprit

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.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

7 januari 2019

Zuiderzeelaan 123

Plaatsen steiger

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.

Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten
behoeve van de het uitbreiden van een bedrijfspand aan de
Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer,
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 15 januari
2019 omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van de uitbreiding
van een bestaand bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer. De verleende omgevingsvergunning is ongewijzigd ten opzichte
van de ontwerp omgevingsvergunning zoals die ter inzage heeft gelegen.
Tijdens de ter inzage termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

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

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur
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Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), ten behoeve van de
bouw van een tweede bedrijfswoning en
het uitbreiden van een berging /schuur op
Kanaaldijk 102 te Landsmeer,
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij besluit van 15 januari 2019 vergunning de
omgevingsvergunning is verleend ten behoeve
van de bouw van een tweede bedrijfswoning
en het uitbreiden van een berging schuur op
perceel Kanaaldijk 102 te Landsmeer. De verleende omgevingsvergunning is ongewijzigd ten
opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning
zoals die ter inzage heeft gelegen. Tijdens de ter
inzage termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

U komt toch ook?
(Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem) ter attentie van de voorzieningenrechter. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser van
de gemeente Landsmeer, telefoonnummer: 06-11315147
Landsmeer, 15 januari 2019.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Hogere waarde geluid Kanaaldijk 102 te Landsmeer

De omgevingsvergunning en de hierbij
behorende stukken (inclusief de reactie op de
ingediende zienswijze) liggen met ingang van
16 januari 2019 totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken ter inzage in het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC,
Landsmeer en op de gemeentelijke website.

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend dat een
besluit 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.
Het hogere waarden besluit heeft betrekking op de geluidszone aan de
Kanaaldijk en de Provinciale weg N247/Slochterweg waarbij de woning
wordt gerealiseerd.

Hoe kunt u reageren?

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 24 oktober 2018 gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingekomen.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze
naar voren heeft gebracht, kan met ingang van
16 januari 2019 gedurende zes weken beroep
instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Noord-Holland.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in
staat is geweest om een zienswijze in te dienen.
Het beroep dient te worden gericht aan de
Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht
(Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem). Voor de
behandeling van een beroepschrift is griffierecht
verschuldigd.
Het instellen van beroep schorst de werking van
de omgevingsvergunning niet.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland verzoeken met het oog op onverwijlde
spoed een voorlopige voorziening te treffen.
Het verzoek dient geadresseerd te worden aan
Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 16
januari 2019 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.
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan met ingang van 15 januari 2019 gedurende zes weken beroep instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning bij de Rechtbank
Noord-Holland. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende
die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te
dienen.
Het beroep dient te worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland,
Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Voor mondelinge meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
B. Visser, telefoonnummer 06-11315147.
Gemeente Landsmeer, 15 januari 2019
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Verwijderen boot

Nieuws van de Gemeenteraad
Beeld- en Oordeelsvormende sessie
gemeenteraad Landsmeer
Donderdag 17 februari 2019 vindt een Beeld- en Oordeelsvormende (BO) sessie van de gemeenteraad van Landsmeer
plaats. U bent hiervoor welkom vanaf 20:00 uur in het gemeentehuis van Landsmeer.
De volgende onderwerpen worden door de raad
besproken:
•• De raadsleden hebben twee bespreeknotities aangeleverd.
D66 wil praten over de B&B Gouwe 17 en PL over een briefwisseling. Een presentatie van de GGD over de gezondheidscijfers. De GGD werkt aan de voorbereiding van een Nota
gezondheidsbeleid en de raad wordt gevraagd hierbij mee
te denken.
•• De regelgeving over de Markt
•• De nota reserves en voorzieningen

•• Het Treasurystatuut.
Informatie over deze onderwerpen vindt u op landsmeer.nl
via de button halverwege de pagina “Gemeenteraad”:
http://ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/
Wilt u inspreken over bovenstaande onderwerpen of over
iets dat niet op de agenda staat? Dan kunt u dit doen bij de
griffie van de raad via e-mail: griffier@landsmeer.nl of via
telefoonnummer 020 - 48 77 145. Kunt u de vergadering niet
bijwonen, luister dan live mee via:
http://ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/ U vindt op deze
website ook de vergaderstukken.

In de sloot aan de Roopkoper ter hoogte van nummer 30 ligt een boot
gezonken. Dit is in strijd met artikel 2:10, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017.
De boot is door Team Handhaving voorzien van een gele sticker met
datum. Wanneer de eigenaar van de boot deze niet zelf verwijdert, zal de
gemeente de boot op 24 Januari 2019 verwijderen. De eigenaar kan voor
vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via
020 – 4877111.

