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Bekendmakingen

Langskomen? Maak
een afspraak

Op grond van de Wrakkenwet zijn de volgende
objecten uit de openbare ruimte verwijderd:
1 boot, Kalmoesstraat
(coördinaten 52.435696, 4.917463)
1 boot, nabij de Gouw 33
(coördinaten 52.433687, 4.925854)

Geboorte
Nailah dochter van Adham Safwat en Seema Wals

Huwelijk
17 juli 2020

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

Verwijderd uit de openbare ruimte

Burgerlijke stand
18 juli 2020

Gemeente Landsmeer

Team Handhaving

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Dwight Imro Dean Lee en Christina Alida Wilhelmina Koenen

Aangevraagde vergunningen

De boten 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.

Boot op de wal

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

21 juli 2020

Nieuwe Gouw 38

Vervangen handelsreclame

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

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

Verzonden

Onderwerp

28 juli 2020

Buurtbarbecue op 1 augustus 2020 op het parkeerterrein
bij de Poort te Landsmeer

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.

Uitgave 31 · 29 juli 2020

Team Handhaving heeft geconstateerd dat er al enige tijd een boot op de
wal ligt bij Nijenrode in Landsmeer (coördinaten 52.425162, 4.914963).
Dit is in strijd met artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Landsmeer 2020. De boot is voorzien van een gele sticker met
datum. Wanneer de eigenaar de boot niet zelf verwijdert en verwijderd
houdt, zal de gemeente deze na 5 augustus 2020 verwijderen. Voor vragen
of meer informatie contact opnemen met team Handhaving via:
handhaving@landsmeer.nl

De manier waarop wij werken bij de afdeling Burgerzaken is gewijzigd. Bij de balie
van Burgerzaken kunt u onder andere terecht voor het aanvragen en ophalen van
paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen
en verklaring omtrent gedrag.
U kunt hiervoor alleen nog op afspraak
langskomen. Het is niet meer mogelijk om
zonder afspraak binnen te lopen. Ook voor
het ophalen van een aangevraagd document
moet u een afspraak maken. Op deze manier
werken we een stuk efficiënter en heeft u
nauwelijks wachttijd.
Maak uw afspraak via, https://afspraken.
landsmeer.nl/ of bel met 020 4877111. Wij
helpen u graag!

Werkzaamheden IJdoornlaan fase 2
31 juli (vanaf 21.00 uur) - 10 augustus (tot 05.00 uur)

Informatie: afdeling RZ.

Kennisgeving ontwerpbesluit
Kennisgeving ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op
grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om op basis van artikel
2.1, eerste lid onder f van de Wabo, medewerking te verlenen aan de
verbouwing van rijksmonument ‘Het Grote Huis’ naar 8 wooneenheden
(OV2020040, monumentnummer: 508229). Dit pand is gesitueerd op
perceel Dorpsstraat 54 en maakt daarmee onderdeel uit van bestemmingsplan ‘Het Lint 2015’.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op grond van artikel 2.16,
tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in
samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een advies uitgebracht over de wijziging van bovengenoemd
monument. Daarbij heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geadviseerd om de gevraagde Omgevingsvergunning (OV2020040) te verlenen.
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang
van woensdag 29 juli 2020, gedurende zes weken op werkdagen ter inzage
in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.landsmeer.nl. Vóór afloop
van bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen omtrent
het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken naar voren brengen,
gericht aan het college van B&W van Landsmeer, postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid
tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische
afspraak via tel: 020-4877111.

In verband met corona is er
aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer
informatie.
www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
gemeentelandsmeer

Twitter
@Gem_Landsmeer

Op vrijdag 31 juli vanaf 21.00 uur begint fase 2 van de werkzaamheden aan de IJdoornlaan. In deze fase is de overlast
voor verkeer groot, omdat het werk samenvalt met het groot
onderhoud van de A10 Noord buitenring richting Zaanstad/
Coentunnel. Zowel de A10 oprit als de IJdoornlaan naar Amsterdam is dan niet te bereiken. Fase 2 duurt tot 10 augustus,
05.00 uur.

10 augustus omgeleid via het Pieter Weerspad en Amsterdamsepad.

Locatie werkzaamheden
Het gedeelte Zuideinde tot en met het kruispunt A10 op-/afrit
( A10 Noord buitenring richting Zaanstad/Coentunnel).

Er worden aanvullende verkeersremmende maatregelen geplaatst om ervoor te zorgen dat het autoverkeer zich aanpast
aan de situatie.

Bereikbaarheid Landsmeer voor autoverkeer

Camera’s

De A10 oprit en de IJdoornlaan naar Amsterdam zijn in fase
2 niet bereikbaar. Landsmeer is bereikbaar via drie routes: de
Haal (Noord-West), Purmerend, de Van Beekstraat (OostZuid).

Bussluis

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

De bussluis gaat in fase 2 open voor: nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, vrachtverkeer en vignethouders.
Vignethouders zijn: adressen aan IJdoornlaan 1 t/m 10,
Zuideinde 122 t/m Dorpsstraat 63, tot voor de kruising Van
Beekstraat, Luijendijk en Luijendijk Zuid. Deze bewoners
hebben inmiddels een vignet ontvangen.

Bereikbaarheid Landsmeer voor fietsverkeer
Fietsers van en naar Amsterdam worden van 31 juli tot en met

Informatie Van Beekstraat
In fase 2 geldt hier een parkeerverbod. Alternatieve parkeerplaatsen: op eigen terrein, bij Het wapen van Landsmeer,
naast Snackbar Van Beek, Kistenmakerseiland, erf van diverse
particulieren.

In de periode tussen 31 juli en 10 augustus worden de camera’s in Oostzaan en Den Ilp niet uitgelezen en kunt u via deze
omleiding rijden.

Informatie
Voor vragen over de werkzaamheden aan de IJdoornlaan kunt
u een mail sturen aan IJdoornlaan@boskalis.com. Ook kunt u
de meest actuele informatie vinden via de BouwApp. Boskalis,
het bedrijf dat het werk uitvoert, plaatst hier regelmatig
updates. De app vindt u in de App Store en in Google Play.
Voor vragen over het onderhoud aan de A10-buitenring kunt
ut terecht bij Rijkswaterstaat, rijkdwaterstaat.nl en 0800-8002
(gratis).

