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Jongeren opgelet:
zeven prachtige studio’s te huur in Landsmeer!

Bekendmakingen

Reageer snel!
Eigen Haard biedt zeven prachtig opgeknapte jongerenwoningen te huur in de Dorpsstraat in Landsmeer. Het gaat
om studio’s vanaf 20 m2 in een karakteristiek pand. De gemeente heeft met Eigen Haard afgesproken dat jongeren die
minimaal drie jaar in Landsmeer wonen voorrang krijgen op deze woningen. De selectie gebeurt per huurprijscategorie
op leeftijd en dan per leeftijdsjaar/-jaren op inschrijfduur. Zo maken jongeren van alle leeftijden een kans op een van de
studio’s.
terrein. Het openbaar vervoer brengt je in korte tijd naar de
NoordZuidlijn waarmee je snel in het centrum van Amsterdam bent.

Studio’s
Er zijn vier kleine studio’s voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar. Twee iets grotere studio’s en zelfs een tweekamerappartement voor jongeren tussen de 23 en 28 jaar. De afwerking
is prachtig. De muren zijn pas gestuct, het schilderwerk is
gedaan en er zitten nieuwe ramen in van dubbelglas. Dit is je
kans om in een moderne studio in een karakteristiek pand te
wonen!
Wethouder Richard Quakernaat is blij met de jongerenwoningen: “Landsmeerse jongeren hebben nu de kans om in een
prachtig gerenoveerd pand in hun eigen dorp te wonen”.

Ideale locatie!
Je loopt vanaf dit pand zo het winkelcentrum in. Daarnaast
ben je ook binnen no time in het Twiske en op het NDSM

Woon je minimaal drie jaar in Landsmeer en zoek je een eigen
stek? En sta je ingeschreven op WoningNet? Dan krijg je voorrang op deze woningen. Je krijgt een jongerencontract voor
vijf jaar. Kijk op www.eigenhaard.nl/dorpsstraat voor meer
informatie en om je in te schrijven.

Het sportpark moet voor iedereen toegankelijk zijn en een prettige plek om te verblijven.

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.

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.

Denkt u mee?
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

Publiekscontacten gesloten op
12 maart

De afdeling Publiekscontacten stapt op dinsdag 12 maart
aanstaande over op een nieuw softwaresysteem. Daarom
is de balie die dag gesloten voor het:
Aanvragen en uitreiken paspoort en rijbewijs
Aangifte geboorte
Aangifte overlijden
Aanvragen uittreksels

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

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

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia van Leeuwen-Lohman, c.vanleeuwen@landsmeer.nl of
06-50037681. De kantine is met een traplift bereikbaar en
de gemeente zorgt voor rolstoelen en rollators op de eerste
verdieping.
Bent u verhinderd maar wilt u toch zien hoe het Sportpark er
uit komt te zien! Kijk dan vanaf 7 maart op landsmeer.nl

Werkzaamheden in het sportpark
Binnenkort begint de gemeente met de herontwikkeling
van het sportpark. Vooruitlopend op de herontwikkeling
worden er de komende periode al enkele werkzaamheden uitgevoerd.
Dit zorgt in de periode februari tot en met april 2019 voor
overlast voor (fiets)verkeer en voetgangers. Men dient
rekening te houden met incidentele stremmingen en werkverkeer in het sportpark. Het park blijft de gehele periode
wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer voor de sportaccommodaties.

Afsluiting
In april is het nodig om het sportpark helemaal af te sluiten
voor verkeer. De precieze datum van de afsluiting wordt
later bekend gemaakt. Er wordt dan een omleidingsroute
ingesteld. Aanvullende informatie over de omleidingsroute
volgt binnenkort.
Alle informatie over deze werkzaamheden vindt u op onze
website. De komende weken houden wij u, via de diverse
kanalen, op de hoogte van de werkzaamheden.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

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

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Overlijden
21 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

Felix Hendrik Bakker gehuwd geweest met 		
Roelfina Henderika Trijntje Koning

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

26 februari 2019

Calkoenstraat 9

Uitbouw op bestaande
uitbouw

27 februari 2019

Scheepsbouwersweg 3

Verhoging dak van een
bedrijfspand

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.

Interesse?

Bijeenkomst herontwikkeling sportpark
Binnenkort begint de gemeente met de herontwikkeling van
het sportpark. Daarom organiseert de gemeente een bijeenkomst voor alle gebruikers van het sportpark op:
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Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

25 februari 2019

Kanaaldijk 94A

Plaatsen dakterras en
constructieve wijzigingen
in de woning

26 februari 2019

Harpoenier 38 en 40

Plaatsen van dakkapellen

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 APV
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

26 februari 2019 Standplaatsvergunning Deen in de periode van 8 t/m 14
april 2019 (week 15) en 29 april t/m 5 mei 2019 (week 18)
op het pleintje voor de Deen aan de Dorpsstraat 70-72 te
Landsmeer ten behoeve van de verkoop van bloemen.

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

Verzonden

Onderwerp

26 februari 2019 Lammetjesdag op maandag 22 april 2019 bij Stal
Landslake Hereford
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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Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen
vast te stellen:
Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats
voor de bewoner(s) van :
•• Lepelaarstraat 4 te Landsmeer,
•• Burgemeester Postweg 7U.

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
en moet tenminste bevatten de naam en het

adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, 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.

Laadpalen in de gemeente Landsmeer
In de afgelopen anderhalf jaar zijn er diverse laadpalen geplaatst in Landsmeer. Omdat plaatsing en gebruik vragen oproept, lichten we een aantal zaken toe.
Aanvragen
Het plaatsen en beheer van laadpalen is uitbesteed aan Allego. Voor de aanvraag en plaatsing
worden geen kosten in rekening gebracht,
gebruikers van de laadpalen betalen alleen de
afgenomen elektriciteit.

Voorwaarden voor plaatsing:
•• De gebruiker is in het bezit van een elektrisch
voertuig of kan aantoonbaar maken dat een
dergelijk voertuig is aangeschaft maar nog
niet is geleverd;
•• De gebruiker parkeert
op de openbare weg
en heeft geen mogelijkheden tot parkeren
op eigen terrein of
terrein van de werkgever. Onder parkeren op
eigen terrein wordt ook
bedoeld het parkeren in
een garage of onder een
carport;

•• De gebruiker bezit een elektrisch voertuig dat
een minimale actieradius van 100 kilometer
heeft.

Gebruik
Aangewezen plekken (herkenbaar aan het bord,
de laadpaal en de witte belijning) zijn uitsluitend bedoeld voor het laden van elektrische of
hybride auto’s, parkeren is niet toegestaan. De
laadpaal is beschikbaar voor iedereen, dus niet
alleen voor de aanvrager.
Verplaatst de e-rijder het voertuig na het laden
niet binnen een redelijke tijdsduur, dan kan men
hiervoor beboet worden (€ 95,-). De app Smoov
(gratis) kan hierbij ondersteunen, deze geeft een
signaal wanneer het laden afgerond is en ook
welke plekken in de buurt beschikbaar zijn.
De gemeente kiest allereerst voor het inrichten
van 1 laadplek, de ernaast gelegen parkeerplaats kan wel gebruikt worden als laadplek,
hiervoor geldt geen beperking ten aanzien van
het parkeren
Voor meer gedetailleerde informatie, zie www.
landsmeer.nl onder Diensten en Producten.

Workshop: ‘Het DNA van Landsmeer’
Graag nodigt Bureau Toerisme Laag Holland alle (toeristische) ondernemer of belanghebbende
in het kader van toerisme in Landsmeer uit voor de workshop: ‘Het DNA van Landsmeer’.
Landsmeer. Eerder is door het Platform Toerisme
Landsmeer een inventarisatie gemaakt met
toeristische kansen en mogelijkheden. Ter
promotie en ontwikkeling van deze kansen is
het belangrijk het DNA te bepalen. Oftewel waar
staat Landsmeer voor? Wat te doen om onderscheidend te worden in het huidige aanbod en
welk verhaal van Landsmeer kan zorgen voor
promotionele meerwaarde van het gebied?
Wij vernemen graag voor 14 maart of u van
deze uitnodiging gebruik wilt maken.
Meldt u aan via info@laagholland.com
Datum:

Maandag 18 maart 2019

Tijd:

19:30 uur

Inloop

20:00-22:00 uur Workshop
22:00-22:30 uur Afsluitende borrel
Locatie:

Scooter Experience
Noordeinde 54 A
1121 AE Landsmeer

Meenemen: Een symbool waar Landsmeer
volgens u voor staat.
Tijdens deze workshop wil Bureau Toerisme
Laag Holland graag op een interactieve manier
met u in gesprek gaan over het DNA van

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.

