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Werkzaamheden Purmerlanderrijweg
Op dinsdag 3 november wordt de Purmerlanderrijweg in Purmerland van 7.00 tot 16.00 uur in beide richtingen afgesloten.
Firma Sturm zal die dag de kruisingen met de Gerbrand
Katstraat en de Frans Banning Cocqstraat opnieuw bestraten.
Er worden vooraankondigingen geplaatst en omwonenden
ontvangen een brief van de aannemer over de geplande
werkzaamheden.

Vacatures
Kom werken bij de gemeente Landsmeer! De gemeente Landsmeer
heeft op dit moment de volgende vacatures openstaan:

• Communicatieadviseur/bestuursvoorlichter
• Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
• Chief Information Security (en Privacy) Officer (CISO)

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.landsmeer.nl/bestuur_en_organisatie/werken_bij_de_gemeente

Bekendmakingen

Team Handhaving
Team Handhaving heeft een verwaarloosde fiets geconstateerd ter hoogte van het elektriciteitshuisje achter Langebreek
1 te Landsmeer (52.428470, 4.905705).
Het betreft een zichtbaar ernstig verwaarloosde herenfiets. De
ketting, tandwielen, wielassen zijn verroest en de gehele fiets
is bedekt met een laag modder waaruit lijkt dat de fiets uit de
sloot is gehaald en hier is geplaatst.

Voor vragen of meer informatie contact opnemen met Team
Handhaving via handhaving@landsmeer.nl

Aangevraagde vergunningen

Bezwaarmogelijkheid

In de huidige situatie geldt op het Marktplein op vrijdag een
parkeerverbod van 06.00 tot 16.30 uur. Omdat er bij aankomst
van de marktkooplieden nog auto’s geparkeerd staan en bij
vertrek onveilige situaties ontstaan door auto’s die daar willen

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. Zie
Bezwaar (kopje Vergunningen)
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet
tenminste bevatten:
A. de naam en het adres van de indiener
B. de dagtekening
C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht
D. de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
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.
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.

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

6 oktober 2020 Antonia Maria Broeren, gehuwd geweest met 		
Franciscus Clemens Maria Südkamp en 			
Johannes Theodorus van Wanroij

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

14 oktober 2020

Talingweg 13

Plaatsen dakopbouw

Verleende vergunningen

parkeren, worden de tijden aangepast. Deze situatie wordt als
onveilig ervaren door de marktexploitanten, de marktmeester
en bezoekers van het Marktplein. Er zijn voldoende alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar in de directe omgeving.
Door de tijden van het parkeerverbod te wijzigen wordt de
verkeersveiligheid van het Marktplein gewaarborgd.

Motivatie

Overlijden

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:

3. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit
eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in
strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn.

Geboorte
4 oktober 2020 Silvijn Joris, zoon van 					
Barthomeus Maria Hendrikus Noorlander en Lara Stokman

Wijziging tijden parkeerverbod Marktplein

2. tot het instellen van een parkeerverbod op vrijdag door de
E04 borden te voorzien van onderborden uit bijlage I van
het RVV 1990 met een afbeelding van de gemarkeerde
vakken waarop niet mag worden geparkeerd, de tekst:
“parkeren verboden op vr 03-18h op de rood gemarkeerde
vakken in verband met weekmarkt” en afbeelding B303
“wegsleepregeling van kracht”;

Burgerlijke stand

Dit is in strijd met artikel 5:12, derde lid, van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2020. De fiets
is 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 4 november 2020
verwijderen.

Bekendmakingen

1. het gehele Marktplein aan te wijzen als parkeerterrein
door middel van het plaatsen van drie verkeersborden E04
zoals aangegeven op de bij het besluit horende tekening
_DO_1301;

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Verzonden

Perceel

Onderwerp

22 oktober 2020

Rhijnestein 12

Dichtzetten dakterras

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.

Kennisgeving
Kennisgeving anterieure overeenkomst ‘Dorpsstraat 54’, 1121 BZ
Landsmeer (OV2020040)
Het college van B&W van de gemeente Landsmeer maakt op grond van
artikel 6.24, lid 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat
zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.4a Wro, heeft gesloten in het
kader van het plan om 8 wooneenheden te realiseren in rijksmonument
‘Het Grote Huis’ op perceel Dorpsstraat 54 in Landsmeer (OV2020040,
monumentnummer: 508229).
In de overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de betaling
van eventuele planschade.
Met ingang van woensdag 28 oktober 2020 ligt een zakelijke beschrijving
van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens is het voornoemde stuk digitaal te raadplegen op de website
www.landsmeer.nl.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.
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