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Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
Van een aantal algemene graven op de begraafplaats van gemeente Landsmeer is de grafrust verstreken. In 2020 worden deze graven geruimd, zodat de ruimte weer beschikbaar komt.
Wensen
De stoffelijke resten worden volgens wettelijk voorschrift naar
een afgesloten gedeelte (ossuarium) van de begraafplaats
overgebracht, tenzij nabestaanden kiezen voor cremeren of
herbegraven in een particulier graf. Het monument of andere
memorabilia kunnen weggehaald worden, na 1 september
2020 worden deze door de gemeente verwijderd.
De gemeente vraagt nabestaanden om contact op te nemen
voor 1 juni 2020 als er speciale wensen zijn. Het verlengen van
de grafduur is niet mogelijk bij een algemeen graf.

Ruiming
De gemeente is eigenaar en gaat over tot ruiming omdat de
wettelijke termijn van 10 jaar is verstreken. De ruiming vindt
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plaats in oktober 2020. Het gaat om de graven met locatienummers 172 t/m 182 en 815 t/m 834 en 920 t/m 940. Bij deze graven zijn bordjes geplaatst om nabestaanden nogmaals
te informeren.
Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats toegankelijk voor bezoekers. Als er een uitvaart plaatsvindt, wordt het
werk stilgelegd.

Contact
Wilt u meer weten of als belanghebbende uw wensen kenbaar maken, neem dan contact op via begraafplaats@landsmeer.nl of 020-4877111. Voor meer info zie www.landsmeer.nl
(zoek op ‘begraven’).

WiFi tafel wordt verwijderd
In 2018 is door de gemeente in het Sportpark aan de Breek een wifi-tafel (Solarbench) geplaatst. De wifi-tafel was
zelfvoorzienend (stroom) en had meerdere oplaadpunten voor bijvoorbeeld een mobiele telefoon op laptop. Met mooi
uitzicht op de Breek is dit een ideale plek om te recreëren.

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

Burgerlijke stand
Partnerschapsregistratie
21 oktober 2019

Youssef Ahlamine en Theodorus Johannes van den
Brandt

Overlijden
16 oktober 2019

Frank Frederik Farjon gehuwd met Marjan Kapper

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

23 oktober 2019 Meervalweg 45 Plaatsen dakkapel (gewijzigde
omgevingsvergunning OV2018016)
Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente, 020-4877111.
Bezwaar maken? Zie hieronder.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

22 oktober 2019 Vergunning vuurwerkverkoop op 28, 30 en 31 december
2019 door Rijwielhandel Dral te Landsmeer
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunningen 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.
Helaas is recentelijk de tafel dusdanig vernield dat deze niet meer te repareren is. De gemeente heeft
aangifte gedaan van de vernieling en hoopt de daders te kunnen achterhalen.

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

Valt u ook op?

Verplicht fietspad Sportpark te Landsmeer

Voor uw eigen veiligheid: zorg voor goede verlichting.

Motivatie
Het fietspad door het Sportpark is in het kader van groot onderhoud opgeknapt, waarbij de inrichting is aangepast conform de gewenste inrichting voor een regionale fietsverbinding. Het oude
profiel was smal waardoor fietsers en voetgangers elkaar regelmatig in de weg zaten. Het nieuwe
profiel is breder met daarnaast nog een voetgangersvoorziening. Door de aanpassing van het profiel
van het fietspad is er gekozen om ook hier een verplicht fietspad in te stellen dat aansluit op het
bestaande verplichte fietspad ’t Luijendijkje.

Instellen maximaal voertuiggewicht van 20t op de brug tussen de Sportlaan en het
sportpark.
Motivatie
In de huidige situatie geldt er geen maximaal voertuiggewicht voor de brug tussen de Sportlaan en
het sportpark. De brug is echter berekend op een maximaal voertuiggewicht van 20 ton. Hiermee is
de huidige situatie onveilig wanneer bedrijven gelegen aan het sportpark geleverd worden. Door het
instellen van een maximaal voertuiggewicht is het duidelijk welk maximaal voertuiggewicht op de
brug is toegestaan. Dit verhoogt de verkeersveiligheid.

Parkeerplaats bromfietsen en motorfietsen Sportlaan
Motivatie
Er is een brommer-/scooter-/motorfietsparkeerplaats aangelegd aan de Sportlaan, met name
bedoeld voor bezoekers aan het sportpark. Deze parkeerplaats is nog niet aangewezen voor de
hiervoor genoemde voertuigen en mag in de huidige situatie ook door andere voertuigen worden
gebruikt. Dit geeft een onduidelijke en daarmee onwenselijke situatie.

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

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

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

