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Werkzaamheden IJdoornlaan gestart
Afgelopen maandag, 13 juli, zijn de werkzaamheden van fase 1 aan de IJdoornlaan gestart.
Deze eerste fase duurt tot 31 juli.
Voor autoverkeer is Landsmeer in deze periode
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. Fietsers van en naar Amsterdam
rijden in deze fase via het Pieter Weerspad en
Amsterdamse pad.
Meer informatie vindt u op landsmeer.nl/werkzaamheden_ijdoornlaan.

Bekendmakingen
Ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Als
blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B & W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven. Dit geldt voor:
P.L. van Gelder geboren 03-10-1968

Datum uitschrijving 02-06-2020

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar maken bij het college.
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.
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Openingstijden gemeentewerf
Vanaf maandag 3 augustus aanstaande gelden de gebruikelijke
openingstijden van de gemeentewerf. Dit zijn de ‘oude’ openingstijden die golden vóór de coronacrisis.
• maandag van 13.00 tot 16.00

• vrijdag van 13.00 tot 16.00

• woensdag van 13.00 tot 16.00

• zaterdag van 12.00 tot 16.00

Team Handhaving

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

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.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

1 juli 2020

Den Ilp 55

Melding garage personen auto’s

1 juli 2020

Watersniplaan 14

Plaatsen dakopbouw

3 juli 2020

Kanaaldijk 28

Oprichten boerderijwinkel

7 juli 2020

Van Beekstraat 64

Verduurzamen en uitbreiden

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden Perceel

Onderwerp

7 juli 2020 Van Beekstraat 61 Vervangende nieuwbouw woning
7 juli 2020 Den Ilp 52B

Doorbreken constructieve muur

7 juli 2020 Bobelkamp 5

Verbouwen boven verdieping

7 juli 2020 Lisstraat 17

Uitbouw en dak verlenging (alleen
activiteit: Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening)

9 juli 2020 Scholeksterstraat 8 Plaatsen dakopbouw
9 juli 2020 Burg. Postweg 3

Tijdelijk verruimen van het terras

