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Havenzathe:
Samen werken, samen inrichten én samen beslissen.

Bekendmakingen

Woont u in Havenzathe? Doet u al mee? De gemeente nodigt bewoners van Havenzathe uit om mee te werken aan het
opnieuw ontwerpen van de eigen wijk. Niet de gemeente maakt het plan, maar bewoners werken samen met buurtgenoten, gemeente en deskundigen aan het ontwerp. Dit gaat veel verder dan een bewonersavond.
UITNODIGING! Doet u mee?
De gemeente ontvangt bewoners graag op 20 mei 2019 om
19.30 uur in het Dienstencentrum Landsmeer om dit alles
te bespreken en af te spreken hoe we dit gaan organiseren.
Vanaf 19:00 uur staat de koffie met gebak klaar. Bewoners die
aanwezig willen zijn, worden gevraagd om zich vooraf aan te
melden via havenzathe@landsmeer.nl.

BUURbook.nl/inschrijven. U blijft dan ook automatisch op de
hoogte van de planvorming en discussie. U kunt ook de app
BUURbook downloaden en als buurt ‘Havenzathe’ kiezen.

Verwijderen boottrailer

Perceel

Onderwerp

2 mei 2019

Den Ilp 200

Bijgebouw plaatsen

3 mei 2019

Den Ilp 28

Bijgebouw plaatsen

7 mei 2019

Kanaalweg 21

Aanleggen dammen en sloot

Verzonden

Perceel

Onderwerp

8 mei 2019

Zaanse Hof 13 en 15

Plaatsen gezamenlijke steiger

8 mei 2019

Calkoenstraat 9

Uitbouw op verdieping

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.

•• Aanvragen en uitreiken paspoort en rijbewijs
•• Aangifte doen geboorte

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.

•• Aangifte overlijden
•• Aanvragen uittreksels
Wel kunt u enkele producten en diensten digitaal afhandelen. Kijk hiervoor op landsmeer.nl

Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Het gemeentehuis is wel geopend.

15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp

Er staat een boottrailer meer dan zeven achteréénvolgende dagen geparkeerd aan de Rhijnestein ter hoogte van
huisnummer 107 te Landsmeer. Dit is in strijd met artikel
5:6, lid 1 onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017.
De boottrailer is door de handhaver voorzien van een gele
sticker met datum. Wanneer de eigenaar de boottrailer niet
zelf van de openbare weg verwijdert, zal de gemeente de
boottrailer na 29 mei 2019 verwijderen. De eigenaar kan voor
vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Verwijderen aanhangwagens

Voor de leerlingen van De Fuik houdt de gemeente in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een remwegdemonstratie. Wist u dat als u 50 km per uur rijdt u bij een
noodstop nog moet beginnen met remmen, terwijl u bij
een snelheid van 30 km per uur al lang stilstaat?
Kom gerust kijken en ervaar hoeveel invloed snelheid heeft op
de remweg.
Woensdag 15 mei 13.30 uur Polderweg Den Ilp, na de brug
richting Twiske.

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

Verzonden

Onderwerp

1 mei 2019

Koebootrace op zondag 9 juni 2019 achter Café de Drie
Zwanen te Den Ilp.

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.

19.15 uur: voorbespreking.

Er staan twee aanhangers meer dan zeven achteréénvolgende dagen geparkeerd aan de Scheepsbouwersweg
ter hoogte van de firma Adriaan Goede B.V. Dit is in strijd
met artikel 5:6, lid 1 onder a, van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Landsmeer 2019.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen

Zittingsdatum: dinsdag 14 mei 2019

Balie Publiekscontacten
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

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Agenda Commissie Bezwaarschriften Landsmeer

De aanhangers zijn door de handhaver verschillende malen
voorzien van een gele sticker met datum. Wanneer de
eigenaar(s) de aanhangers niet zelf van de openbare weg
verwijdert, zal de gemeente de aanhangers na 29 mei 2019
verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of meer informatie
contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

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

Ontvangen

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.

In verband met het tellen van de stemmen van de
Europese Verkiezingen is de afdeling Publiekscontacten
op maandag 27 mei 2019 gesloten. De balie is die dag
gesloten voor het:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Aangevraagde vergunningen

Verleende vergunningen

Ter versterking van de samenwerking, heeft de gemeente
BUURbook gevraagd het proces te ondersteunen. Heeft u
ideeën of vragen over uw wijk? Dan kunt u deze nu alvast
al op BUURbook zetten. Natuurlijk kunt u ook reageren op
ideeën van uw buren. Schrijf u hiervoor in op havenzathe.

Openingstijden
Gemeentehuis

(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.

Laat uw reactie achter op BUURbook

Publiekscontacten gemeente
gesloten op 27 mei 2019

Uitgave 20 · 14 mei 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

19. 30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit
tot het plaatsen van elektrische laadpalen op diverse locaties
in Landsmeer.
20.00 uur: behandeling van drie bezwaarschriften tegen de verleende
omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de woning
Zuideinde 24 in Landsmeer.
20.45 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de verleende 		
omgevingsvergunning voor een steiger en een was- en 		
hijsplaats voor boten op het perceel Den Ilp 5d in Den Ilp.
Tevens wordt zonder zitting behandeld het bezwaarschrift tegen een
- volgens bezwaarde - besluit op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur.

Lees verder op pagina 4 >>>
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Verwijderen fietsen
Op 7 mei 2019 aan de openbare weg de Gouwe ter hoogte van nummer 16 heeft Team Handhaving een viertal fietsen in verwaarloosde toestand aangetroffen. Dit is in strijd met artikel
5:12, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 gemeente Landsmeer.
De fietsen zijn door Team Handhaving voorzien van een gele sticker met datum. Als de eigenaren
van de fietsen geen reactie geven of deze niet zelf verwijderen, zal de gemeente de fietsen op 5 juni
2019 verwijderen. De eigenaren kunnen voor meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Rijsimulator in het winkelcentrum
op vrijdag 17 mei
Op vrijdag 17 mei 2019 van 10.00-14.00 uur staat het campagneteam van Veilig Verkeer Nederland in het winkelcentrum .
Ze delen gratis snelheidsstickers uit voor op uw rolcontainer.
Ook kunt u via een quiz uw verkeerskennis bijwerken. In het
winkelcentrum staat een rijsimulator waar u kunt ervaren
hoeveel invloed uw snelheid heeft op de remweg.

Komt u ook?

