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Nieuwe noodverordening voor de
gedeeltelijke lockdown

Tijdelijke afsluiting Purmerlanderrijweg
Purmerland

De maatregelen zijn ingegaan op woensdag 14 oktober
2020 om 22.00 uur en gelden in ieder geval voor twee
weken, misschien nog langer.

Op dinsdag 3 november gaat firma Sturm twee kruisingen aan de Purmerlanderrijweg in Purmerland opnieuw
bestraten.

De aangescherpte maatregelen zijn verwerkt in een nieuwe
noodverordening voor de regio Zaanstreek-Waterland die
gepubliceerd is op www.vrzw.nl.

De weg zal van 7.00 tot 16.00 uur in beide richtingen afgesloten worden om te kunnen werken aan de kruisingen met de
Gerbrand Katstraat en de Frans Banning Cocqstraat. Er zullen
vooraankondigingen worden geplaatst en omwonenden
ontvangen een brief van de aannemer over de geplande
werkzaamheden.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Van Beekstraat 249 te Landsmeer’

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 22 oktober 2020 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter
inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.
Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via:
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Tevens is het ontwerpbestemmingsplan in digitale vorm
beschikbaar via de website: www.landsmeer.nl.

12 oktober 2020 IJdoornlaan 5

Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan
een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerp besluit
naar voren brengen, gericht aan gemeenteraad 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: 020-4877168.

13 oktober 2020 Nieuwe Gouw 18-20 Het tijdelijk verruimen van het
terras

Door de aanhoudende drukte bij de gemeentewerf is besloten de openingstijden vanaf maandag 26 oktober tijdelijk te
verruimen.

Wij doen ons best om de gemeentewerf op een verantwoorde manier voor inwoners open te houden. Inwoners kunnen
ons daarbij helpen door: goed na te denken of het echt noodzakelijk is om dat ritje te maken, bij voorkeur alleen te komen,
de kinderen niet mee te nemen en ze anders in de auto te
laten tijdens het lossen en de aanwijzingen van het personeel
goed op te volgen.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Verzonden

Verruiming openingstijden Gemeentewerf
Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen inwoners van
Landsmeer er terecht van 9.00 tot 16.00 uur, op zaterdag van
9.00 tot 12.00 uur.

Bekendmakingen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

De gemeenteraad van Landsmeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van donderdag 22 oktober 2020 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Beekstraat 249 te Landsmeer’ voor een ieder ter inzage ligt.
Het plan betreft de bouw van een ligboxenstal tegenover
het perceel Van Beekstraat 249 en daarnaast het verkleinen
van het huidige bouwvlak aan de Van Beekstraat alsmede de
ontwikkeling van een stuk natuur ten oosten van het huidige
bouwvlak.
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Afval inleveren bij de
gemeentewerf Landsmeer?

14 oktober 2020 Den Ilp 148

Vervangen dak en plaatsen
dakkapel

16 oktober 2020 Meervalweg 95

Plaatsen dakkapel voorzijde

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.

Neem uw
legitimatie- en
adresbewijs mee!

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

Verbouw woning (aanbouw en
dakopbouw op bestaande garage)
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