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Bijeenkomst herontwikkeling Sportpark

Bekendmakingen

Het Sportpark moet voor iedereen toegankelijk zijn en een prettige plek om te verblijven.
Binnenkort begint de gemeente met de herontwikkeling van
het Sportpark. Daarom organiseert de gemeente een bijeenkomst voor alle gebruikers van het Sportpark op:

6 maart 2019 om 19:30 uur in de sportkantine van IVV
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Tijdens de bijeenkomst presenteert de gemeente de plannen
en wordt de ontmoetingsplek voor jongeren geëvalueerd. De
kantine is met een traplift bereikbaar en de gemeente zorgt
voor rolstoelen en rollators op de eerste verdieping.

3D visualisatie uiteindelijke resultaat Sportpark
De plannen voor het Sportpark worden gepresenteerd aan de
hand van 3D visualisatie. Zo kunnen gebruikers meteen zien
hoe het Sportpark er na de herontwikkeling uit komt te zien.

Evaluatie ontmoetingsplek voor jongeren
In juni 2018 is in het Sportpark een ontmoetingsplek gerealiseerd voor en door de jongeren uit Landsmeer. Zoals bij

de plaatsing is toegezegd, wil de gemeente de plek van de
container, het gebruik en de gemaakte afspraken evalueren.

De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Als
blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B & W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.
Dit geldt voor:

Geboren

Datum uitschrijving

Meer informatie

Hendrikus Cornelis Angel

09-02-1985

10-01-2019

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia van Leeuwen-Lohman, c.vanleeuwen@landsmeer.nl of
06-50037681. Bent u verhinderd maar wilt u toch zien hoe
het Sportpark er uit komt te zien! Kijk dan vanaf 7 maart op
landsmeer.nl

JØrgen Jenssen

15-09-1981

15-01-2019

Safiël Kristell Zending

28-03-1999

15-01-2019

Jaiy-Lee Fallon Gaillian Zending 17-10-2016

15-01-2019

Woensdag 27 februari 2019 om 14:30 uur komt de Kindergemeenteraad van 2019 voor het eerst bij elkaar. Weet u het
nog? In 2017 is de eerste Kindergemeenteraad van Landsmeer opgericht door raadsleden.

Gelet op artikel 3:42 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod.

Landsmeer. Kunt u de vergadering niet bijwonen, dan kunt
u LIVE meeluisteren via www.landsmeer.nl, klik op de button
gemeenteraad, en luister LIVE mee.
De inloop is vanaf 14:00 uur en de vergadering begint om
14:30 uur.
Voor vragen kunt u terecht op griffier@landsmeer.nl of
telefoon 020-4778111 (vraagt u naar de medewerkers van de
griffie).

Verkeersbesluiten

•• Invoeren stopverbod Gagelstraat

Motivatie
Op het kruispunt tussen de Gagelstraat en de Kalmoesstraat
staan regelmatig voertuigen geparkeerd. Dit in combinatie
met het smalle wegprofiel maakt het voor grote voertuigen
lastig om de bocht te passeren. Hierdoor moeten voertuigen
uitwijken, dit gaat ten koste van de trottoirbanden en de
verkeersveiligheid. De wettelijke toegestane afstand van parkeren tot een kruisingsvlak is 5 meter, dit is onvoldoende om
het kruispunt begaanbaar te houden voor grotere voertuigen.
Door de invoering van een stopverbod wordt de begaanbaarheid en de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeterd.

Wijziging tijden parkeerverbod Marktplein
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer
maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
•• Vervangen bestaande vijf onderborden op het Marktplein
voor onderborden met de tekst: “vrijdag van 06.00 t/m

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

16.30”en afbeelding B303 “wegsleepregeling van kracht”
onder de reeds bestaande E01 borden. Met het van kracht
worden van dit besluit komen eerdere verkeersmaatregelen
in het onderhavige gebied te vervallen wanneer die met
dit besluit in strijd zijn of hiermee niet in overeenstemming
zijn.

Motivatie
In de huidige situatie geldt op het Marktplein een parkeerverbod op vrijdag van 06.00 t/m 16.00 uur. De marktkramen
zijn geopend tot 16.00 en omstreeks 16.30 zijn vrijwel alle
marktkramen vertrokken. In de bestaande situatie zorgt de
aankomst van personenauto’s en het vertrek van de marktkramen voor chaotische verkeerssituaties tussen 16.00 en
16.30 uur. Deze situatie wordt als onveilig ervaren door de
markt exploitanten, de marktmeester en bezoekers van het
Marktplein.
Door de venstertijden van het parkeerverbod te wijzigen naar
06.00 t/m 16.30 wordt de chaotische situatie tussen 16.00 en
16.30 voorkomen. Hierdoor is de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het Marktplein gewaarborgd.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van

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

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Intrekking mandaat- en machtigingsbesluit tijdelijk huisverbod

U bent van harte welkom uur op het gemeentehuis van

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer
maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:

Ambtshalve uitschrijving BRP

De gemeente wil graag een werkgroep oprichten met betrokkenen om samen te bekijken of een uitbreiding van de functie
van het pad in de toekomst mogelijk kan zijn. Het fietspad in
het Sportpark wordt opgeknapt en verbreed met daarnaast
een voetpad. Met het verbreden van het fietspad ontstaat er
een andere situatie. U kunt zich op deze avond aanmelden
om deel te nemen aan de werkgroep. Of via e-mail: c.vanleeuwen@landsmeer.nl

De kinderen van groep 7 van alle basisscholen van Landsmeer
vormen ook dit jaar een Kindergemeenteraad.

Stopverbod

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Denkt u mee?

De Kindergemeenteraad van
Landsmeer

In 2019 komt de Kindergemeenteraad bij elkaar in een
nieuwe samenstelling. Van elke basisschool in Landsmeer
komen 2 kinderen in de kindergemeenteraad. Op 27 februari
worden zij officieel geïnstalleerd en krijgt de raad uitleg van
de voorzitter van de raad en de griffier hoe de raad werkt. Op
woensdag 17 april gaan de scholen de plannen presenteren
en op woensdag 15 mei neemt de KGR daarover een besluit.
Het thema van dit jaar is Cultuur. De kinderen maken plannen
voor een cultureel evenement voor Landsmeer dat dit jaar
nog uitgevoerd gaat worden. De raad heeft daarvoor 5.000
euro beschikbaar gesteld.

Uitgave 09 · 26 februari 2019

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
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Op 15 februari 2019 heeft de burgemeester van Landsmeer het aan de
hulpofficier van justitie verleende mandaat en machtiging voor het nemen
van het besluit tot het opleggen van een huisverbod en daarmee verband
houdende handelingen, ingetrokken.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

13 februari 2019

Zuideinde 1

Oprichten horeca en gevelwijziging

14 februari 2019

Zuideinde 98

Verbouwen en uitbreiden woonhuis

18 februari 2019

De Gouwe 30

Vervangen en vergroten van
dakkapellen

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.
toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
A. de naam en het adres van de indiener
B. de dagtekening
C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
D. de gronden van het bezwaar
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.

Vervolg op pagina 4 >>>

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

>>> Vervolg van pagina 2, editie Landsmeer

Aankondigingen controle openbare
verlichting
Maandelijks wordt er een controle- en reparatieronde gehouden van de
openbare verlichting in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland.
Storingen worden verholpen, onderhoud gedaan en controles uitgevoerd.
Is de oorzaak een stroomstoring, dan
wordt dit door Liander verholpen op
een ander tijdstip. De eerstvolgende
controle vindt plaats op 7 en 8 maart.
Storingen kunt u doorgeven via gemeente@landsmeer.nl of telefonisch
via 020-4877111. Vermeld altijd het
nummer van de mast of de straat met
dichtstbijzijnde huisnummer.

Kappen gemeentelijke bomen
In de gemeente zijn de afgelopen maanden de bomen in de gemeente
geïnspecteerd op kwaliteit.
Daaruit kwam naar voren dat een aantal bomen in de gemeente uit veiligheidsoverwegingen gekapt moeten worden. In zo veel mogelijk gevallen worden
nieuwe bomen geplant, het kan zijn dat in enkele gevallen dat niet mogelijk is.
Wilt u weten welke bomen het betreft? Dan kunt u kijken op www.landsmeer.nl.

