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Let op uw snelheid

Bekendmakingen

Ook in deze Corona-tijd blijft verkeersveiligheid een belangrijk thema dat ons allemaal aan
gaat. De politie liet de gemeente weten dat er veel minder verkeer en de wegen rustiger zijn. Dit
geeft de mogelijkheid om sneller te kunnen rijden.
Zo zijn het aantal passanten langs een radarauto
veel lager maar het aantal overtredingen is gelijk
en de zwaarder!
Helaas blijken hardrijders in woonwijken vaak
de bewoners zelf te zijn. Meestal rijden mensen
onbewust harder dan de toegestane snelheid
wanneer ze de weg goed kennen. Let op uw
snelheid, in uw eigen belang maar ook voor de
veiligheid van de medeweggebruikers.

• Jaarlijks ongeveer 10 voetgangers en fietsers
overlijden door overtredingen van 10-15 km
boven de limieten van 30 en 50 km/u? Zo’n 200
mensen komen zwaargewond in het ziekenhuis.
• Een botsing met 50 km/u gelijk staat aan een
val van 10 meter? Dit is bijvoorbeeld vanaf de
3e verdieping van een flatgebouw.

Wist je dat?

• De remweg niet verkort wordt met ABS maar
de auto alleen beter bestuurbaar houdt?

• Ongeveer 1 op de 3 dodelijke verkeersongelukken komt door te hoge snelheid?

Je snelheid bepaalt je remweg

• Als iedereen in Nederland zich aan de snelheidslimiet houdt we 25-30% minder letselslachtoffers hebben?

Uitgave 21 · 19 mei 2020

Dit zijn de gevolgen zijn van bijvoorbeeld ‘maar’
5 km/uur sneller rijden:

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN
Commissie Bezwaarschriften Landsmeer
Dinsdag 26 mei 2020 19.30 uur
Agenda:
• Behandeling van het bezwaarschrift tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek met betrekking tot beplanting
• Behandeling van het bezwaarschrift tegen een besluit op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur.
Gelet op de Corona-richtlijnen worden uitsluitend direct betrokkenen tot de zitting toegelaten.

Team Handhaving

Verwijderen fietswrakken
De BOA’s hebben diverse verwaarloosde fietsen geconstateerd die al geruime
tijd in de openbare ruimte geplaatst staan.
1. Burgemeester Postweg, eerste fietsnietje t.o.v. de Deen. Grijze dames fiets met
beschimmelde fietstassen, verroeste ketting en lege voorband.
2. Burgemeester Postweg, eerste fietsnietje t.o.v. de Deen. Zwarte damesfiets met beschimmelde
fietstassen, verroeste ketting en lege achterband.
3. Sportpark, tegen groen elektrakastje. Grijze herenfiets, kapot hangende fietstassen en kapotte
achterlicht.
Dit is in strijd met artikel 5:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2019.
De fietsen zijn door team Handhaving voorzien van een gele sticker met datum. Wanneer de eigenaar de fiets niet zelf verwijdert en verwijderd houdt, zal de gemeente deze na 27 mei 2020 verwijderen. Voor vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111 of
handhaving@landsmeer.nl.

Ruiming algemene graven begraafplaats
Landsmeer

Fiets 1

Fiets 2

Van een aantal algemene graven op de begraafplaats van gemeente Landsmeer is de grafrust
verstreken. Eind 2020 worden deze graven geruimd, zodat de ruimte weer beschikbaar komt.
Wensen

Contact

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.

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’)

De gemeente vraagt nabestaanden om contact
op te nemen voor 1 juli 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 naar verwachting
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 te informeren.
Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats toegankelijk voor bezoekers. Als er een
uitvaart plaatsvindt, wordt het werk stilgelegd.

Aangepaste
dienstverlening, maak
eerst een afspraak!
De balie is alleen open voor dringende
zaken. Kom niet zonder afspraak langs.
Maak telefonisch een afspraak om langs te
komen (020) 4877 111.

Kijk voor actuele informatie over
de coronamaatregelen op

www.landsmeer.nl

Fiets 3

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

7 mei 2020

Speksnijdersweg 28

Plaatsen dakkapellen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

13 mei 2020

Den Ilp 153A

Vernieuwen berging

13 mei 2020

Zuiderzeelaan 115 en 119

Plaatsen steiger

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.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
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