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Voor ouder Landsmeer: veilig blijven fietsen!
U blijft graag zelfstandig en geniet van de vrijheid die dat geeft. Het is gezond en geeft u een goed gevoel. Een fiets is
makkelijk voor een boodschapje in de buurt, maar ook voor langere fietstochten. Uiteraard wilt u dit zo lang mogelijk
blijven doen!
De adviseur van Veilig Verkeer Nederland gaat met u het gesprek over veilig blijven fietsen. Er wordt o.a. gesproken over

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand

•• Hoe om te gaan met anderen in het verkeer

Overlijden

•• Verkeersdrukte

12 november 2019 Pieter Preker gehuwd met Petronella van Loon

•• Fysieke vaardigheden

15 november 2019 Erik Frits van Leeuwen gehuwd met 			
Marjon IJsebrands

•• De fiets/e-bike

Aangevraagde vergunningen

•• Het uitwisselen van ervaringen.

U heeft heel veel fiets- en verkeerservaring en toch zult u weleens merken dat het fietsen anders is geworden. Het verkeer
is drukker en u wat minder flexibel en behendig. Dan is het
fijn om te praten met een deskundige en leeftijdgenoten over
fietsen en verkeersveiligheid.
In samenwerking met gemeente Landsmeer en DCL SamenMeer, organiseert Veilig Verkeer Nederland een bijeenkomst
“Het nieuwe fietsen”. Deze bijeenkomst (onder leiding van een
adviseur van VVN) is voor alle senioren die graag fietsen en
met elkaar ervaringen en tips willen uitwisselen.

Aan de hand van informatieve filmpjes, foto’s en stellingen
worden deze onderwerpen ter sprake gebracht. De bijeenkomst met maximaal 20 gasten duurt 2,5 uur en belooft een
gezellige bijeenkomst te worden, waarbij informatie-uitwisseling voorop staat.
Donderdag 12 december, vanaf 13.00 uur. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
DCL - SamenMeer, Dr. M.L. Kingstraat 2b, 1121 CP Landsmeer

Aanmelden
U kunt zich aanmelden per mail steunpuntwest@vvn.nl of bel
VVN Steunpunt West 088 524 88 38. Vermeld naast uw (adres)
gegevens ook geboortedatum en telefoonnummer.

Kennisgeving

Er blijkt steeds meer zwaar (illegaal) of zelf geknutseld vuurwerk op de
markt te komen.
Dat levert een groot
gevaar op; voor diegene die het vuurwerk
afsteekt, voor de omstanders en ook voor
de hulpverleners.

Onderwerp

14 november 2019

Pijlstaartweg 6

Uitbreiding schuur

19 november 2019

Wederikstraat 16

In- / uitrit maken

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan
‘Partiële herziening bestemmingsplan Het
Lint 2015’

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Vastgesteld beleid
Op 12 november 2019 heeft het college de “Nadere regels plaatsing reclameobjecten op of aan openbare plaatsen gemeente Landsmeer” ingetrokken en de “Nadere regels plaatsing reclameobjecten voor evenementen op
of aan openbare plaatsen gemeente Landsmeer 2019” vastgesteld.
Deze nadere regels hebben betrekking op het plaatsen van o.a. driehoeksborden, sandwichborden en banners ter promotie van evenementen en is
een aanscherping van de ingetrokken nadere regels naar aanleiding van
een evaluatie.
Het beleid treedt de dag na publicatie in werking.

Gehandicaptenparkeerplaats

Toelichting
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van
20 juli 2016 worden een aantal bestemmingen
van het bestemmingsplan het Lint 2015 hersteld.
Welke bestemmingen dat zijn wordt uitgelegd
in het toelichtingsdocument van het herziene
bestemmingsplan.

Als u het moeilijk vindt
om dit te melden bij
de politie omdat het
bijvoorbeeld om de
buurman gaat, dan
kunt u het ook melden
via stichting www.meldmisdaadanoniem.nl

Terinzage

Geen avondopenstelling
Burgerzaken 5 december
Op donderdagavond 5 december is er geen avondopenstelling.
Wij zijn wel open tijdens de reguliere openingstijden overdag:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 9.00 – 12.00 uur.
En woensdag tussen 7.30 – 12.00 uur.
U kunt bij Burgerservice onder meer terecht voor uw rijbewijs, uw
paspoort en aangifte burgerlijke stand.
Voor een bezoek aan de balie kunt u een afspraak te maken via de
website of telefonisch via 020 4877 111.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf
27-11-2019 tot en met 7-1-2019 ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.landsmeer.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan tijdens de openingsuren ter
inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te
Landsmeer.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk zienswijzen
over het ontwerpbestemmingsplan naar voren
brengen, gericht aan de gemeenteraad van
Landsmeer, postbus 1, 1120 AA Landsmeer. De
gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.

www.landsmeer.nl
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

Perceel

Burgemeester en wethouders van Landsmeer
maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat
met ingang van 27-11-2019 gedurende zes weken (tot en met 7-1-2020) het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan
Het Lint 2015’ voor een ieder ter inzage ligt.

Meld bij de politie als
u opgeslagen illegaal
vuurwerk vermoedt of
als u weet dat iemand
zelf een vuurwerkbom
in elkaar knutselt.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ontvangen

Waar/wanneer

Meld illegaal vuurwerk

Openingstijden
Gemeentehuis
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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

Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s) van
Tormentilstraat 20 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 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.
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