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Werkzaamheden
IJdoornlaan en vignet
toegang bussluis
Van 13 juli tot en met 10 augustus 2020 wordt de
IJdoornlaan in Landsmeer vanaf het Zuideinde
tot aan de gemeente Amsterdam vervangen. Dit
gebeurt in 2 fases:
• Fase 1 (13-31 juli) - Landsmeer is bereikbaar vanaf de
A10 via afslag S117. Ook de andere toegangswegen
van Landsmeer zijn dan gewoon bereikbaar. Om naar
de ring te gaan kan men rijden via het Zuideinde en
de IJdoornlaan.
• Fase 2 (31 juli-10 augustus) - Landsmeer is bereikbaar via drie routes: de Haal, Purmerend en de Van
Beekstraat.
Tijdens de werkzaamheden in fase 2 (31 juli t/m 10
augustus) krijgen de volgende adressen een vignet:
1. IJdoornlaan 1 t/m 10.
2. Zuideinde 122 t/m Dorpsstraat 63, tot voor de kruising Van Beekstraat.
3. Luijendijk en Luijendijk Zuid.
Autoverkeer met dit vignet heeft tijdens fase 2 toegang
tot de bussluis. De bewoners ontvangen omstreeks 24
juli één vignet per huisadres. Om te zorgen voor een
goede doorstroming zal het overige autoverkeer wel
via de omleidingswegen moeten rijden. Vooral ook
omdat nood- en hulpdiensten via de bussluis moeten
kunnen.

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

Team Handhaving
Op grond van het “Beleid verwijderen voorwerpen uit de openbare ruimte” zijn de volgende objecten
uit de openbare ruimte verwijderd:
• 1 fietswrak bij de bushalte de Geijenbreek op de Dr. M.L. Kingstraat (17-06-2020);
• 1 bootwrak uit het water aan de Ereprijshof (15-06-2020)
De fiets en boot worden zes weken bewaard. De eigenaar kan zich gedurende de bewaartermijn melden via handhaving@landsmeer.nl met bewijs van eigendom. De opslagkosten worden in rekening
gebracht en bedragen € 15,- per dag.

Burgerlijke stand
Overlijden
27 juni 2020 Geertje Klapmuts gehuwd geweest met Jacob Frans Vet

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten
de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
• Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op verzoek
van een inwoner ter hoogte van Lepelaarstraat 20 te Landsmeer.
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. 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.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

24 juni 2020 Geijenbreek 51

Plaatsen dakkapel

30 juni 2020 Fuutstraat 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32,
Vederkruidstraat 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10,
Helmkruidstraat 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11,
Melkkruidstraat 7, 11,
Leverkruidstraat 1, 3, 4, 5

Wijzigen van het kozijn

30 juni 2020 Dorpsstraat 13

Aanpassing dakdeel

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

25 juni 2020

Nieuwe Gouw 18-20

Terras

25 juni 2020

De Gouwe 5

Verbouwen woning

25 juni 2020

Van Beekstraat 252

Plaatsen brug

25 juni 2020

Reigerlaan 13

Dakopbouw

25 juni 2020

Reigerlaan 14

Dakopbouw

25 juni 2020

Zuideinde 26

Uitrit verplaatsen

Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met
de gemeente via tel. 020-4877111.
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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