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Vervanging gasleiding Meervalweg
Liander vervangt de gasleiding in de Meervalweg, deze zal op werkdagen gedeeltelijk zijn geblokkeerd. De werkzaamheden zijn begonnen bij de Speksnijdersweg en deze eindigen bij de Burgemeester Postweg.
De omleiding wordt door borden aangegeven, waarop
Informatie
eveneens wordt aangegeven tot welk huisnummer de weg
bereikbaar is. Ook zal Liander tijdig op parkeerplaatsen borden plaatsen, wanneer deze tijdelijk niet beschikbaar zijn. Van
vrijdagmiddag t/m maandagochtend vroeg is er een rijbaan
beschikbaar.

Vragen over dit project kunt u stellen via de toezichthouder
Bob Vlek via 06 40 91 11 19. U of p.hogeveen@landsmeer.nl. U
kunt ook contact opnemen met het Technisch Klant Contact
van Liander, op 088-5426323 (ook bereikbaar buiten kantooruren) of www.landsmeer.nl raadplegen.

Planning

We vragen uw begrip voor deze werkzaamheden en bijbehorende maatregelen.

De verwachting is dat de werkzaamheden half april zijn
afgerond.

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

Burgerlijke stand
Overlijden
5 februari 2020

Een parkeerplaats die gebruikt mag worden voor laden wordt gemarkeerd door een bord. Dit bord is aan de onderzijde
voorzien van een of twee pijlen. Een laadpaal heeft een voorziening zodat twee auto’s gelijktijdig geladen kunnen worden. Via het bord wordt aangegeven of beide of slechts een plek is aangewezen als officiële laadplaats.
• Een via de pijl aangewezen laadplek mag uitsluitend
gebruikt worden tijdens het laden van een elektrische of hybride voertuig. Deze plek is uitdrukkelijk niet bestemd voor
parkeren. De eigenaar moet zijn voertuig binnen redelijke
tijdsduur verplaatsen.

Handhaving
In de komende periode zullen de BOA’s extra controles uitvoeren. De eigenaar loopt het risico op een boete.

Perceel

Onderwerp

5 februari 2020

Den Ilp 134

Bijbehorend bouwwerk bouwen

6 februari 2020

Den Ilp 134

Funderingsherstel

7 februari 2020

Kievitslaan 10

Oprit aanleggen

8 februari 2020

Watersniplaan 3

Plaatsen dakopbouw

8 februari 2020

Wederikstraat 16

Uitbreiden inrit

10 februari 2020

Schoolstraat 21

Uitbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:

Informatie
• Bord met een pijl: de pijl wijst naar de plek die uitsluitend
gebruikt mag worden als laadplek. De daarnaast gelegen
plek zonder pijl kan mag als parkeerplaats worden gebruikt,
maar hier mag ook worden geladen.

Jan Karel Fedde Geervliet gehuwd met Vera van Merwijk

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Laadpalen: parkeren of laden?

Herkenbaar

Uitgave 8 · 18 februari 2020

Café De Driesprong, live muziek met DJ op zaterdag 29 februari van
20.00 tot 02.00 uur en op zondag 1 maart van 16.00 tot 24.00 uur,

Kijk op de website www.landsmeer.nl voor meer informatie
over beleidsregels en het aanvragen van een laadpaal.

Juffrouw Tok Tok, verjaardagsfeest op zaterdag 7 maart van 20.00 tot
02.00 uur,
De Zuyd, diner met live muziek op zondag 23 februari van 17.00 tot
23.00 uur.

• Bord met twee pijlen: wanneer het bord twee pijlen bevat
zijn beide plekken officiële laadplaatsen (zie foto). Hier mag
uitsluitend worden geladen.

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.

• In de bestrating wordt een tegel geplaatst (zie foto).
• Bij een aantal parkeerplaatsen is de bestrating nog voorzien
van een wit kruis. Deze hebben geen juridische waarde en
worden z.s.m. verwijderd.

Dit geldt voor:

Team Handhaving

Verwijderen fietswrakken
Er staan vijf verwaarloosde fietsen geparkeerd in de fietsenrekken bij de bushalte aan de Varenstraat/Vogelwikkestraat.
De fietsen hebben o.a. lekke banden, doorgeroeste velgen,
en kapotte jasbeschermers. De fietsen zijn in zodanige staat
dat ze aangemerkt kunnen worden als een wrak. Dit is in
strijd met artikel 5:5, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Landsmeer 2019.
De fietsen zijn 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 25
februari 2020 verwijderen. Voor vragen of meer informatie
contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Afval inleveren bij de
gemeentewerf Landsmeer?
Neem uw
legitimatie- en
adresbewijs mee!

T. van Velsen geboren 21-11-2003

Datum uitschrijving 06-01-2020

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Gebruik opslagterrein Luijendijk-Zuid
KPN is druk bezig met het aanleggen van glasvezel in het hele dorp. Het
terrein achter de Zuiderzeelaan (nabij de volkstuinen) wordt door KPN in
gebruik genomen als opslagterrein voor werkmateriaal.
Het terrein zal in oktober 2020 weer leeg zijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met gemeente@landsmeer.nl of bellen
met P. Hogeveen via 06 12 77 40 73. Voor meer informatie en contactgegevens
over het KPN glasvezelproject, zie www.landsmeer.nl.

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
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