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Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating
Kerkebreek

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

Zuiderzeelaan

Kerkebreek

In de komende herfstvakantie, van maandag 17 tot en met
vrijdag 21 oktober 2016, zal op de Zuiderzeelaan de definitieve asfaltlaag worden aangebracht. Het gaat om het gedeelte
tussen de Scheepsbouwersweg en de Burgemeester Postweg. Dit weggedeelte zal afgesloten zijn voor gemotoriseerd
verkeer. Voetgangers kunnen op het trottoir langs het werk
lopen, fietsers kunnen het werk eveneens lopend passeren.

In de periode van 17 oktober tot en met 4 november zal de
Kerkebreek worden voorzien van nieuwe bestrating, zowel de
rijweg als de trottoirs. De Kerkebreek zal vanaf 17 oktober zijn
afgesloten. Na twee weken, vanaf 29 oktober, zal de rijbaan
weer open zijn. De trottoirs zijn een week later weer toegankelijk.

Huwelijk

Busroute

Het asfalt krijgt aan beide zijden een fietsstrook die met rood
asfalt wordt aangegeven. Halverwege het weggedeelte zal
een verkeersremmende maatregel worden aangebracht. Omdat het een busroute betreft, zal dit een geasfalteerd plateau
zijn dat door de bus goed te berijden is.

De route van EBS-buslijn 125 langs de Scheepsbouwersweg
en Burgemeester Postweg, zal tijdens de werkzaamheden van
17 oktober t/m 28 oktober worden omgelegd. Deze zal niet
over de Zuiderzeelaan, Burgemeester Postweg en de Kerkebreek rijden maar via het Zuideinde.

20 september 2016 Antonius Johannes Rikkers, gehuwd met
Diana Magdalena Christina Nielen

Ook bewoners kunnen in deze periode niet met de auto bij
hun woning komen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar
helaas is dit onvermijdelijk. Op het braakliggende terrein langs
de Zuiderzeelaan tegenover De Poort wordt een tijdelijke parkeerplaats gemaakt waar automobilisten tijdens de afsluiting
hun auto kunnen parkeren.

Omleidingen

Burgerlijke stand
4 oktober 2016

Salih Musab Karaburun en Merve Karaburun

Overlijden
22 september 2016 Willem Jacobus Muller, gehuwd met
Greta Ann Dobbie
24 september 2016 Antonia Cornelia Maria Geers, gehuwd met
Pieter Nicolaas Eduardus Schenk
26 september 2016 Hendrikus Kretschmann, gehuwd met
Cornelia Misdom

Verkeersomleidingen worden met borden aangegeven. Deze
kunt u ook op de website van de gemeente terugvinden,
https://www.landsmeer.nl/wonen,_werken_en_leven/projecten/. De direct omwonenden worden nader geïnformeerd
worden over deze werkzaamheden.

Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

29 september 2016 van Beekstraat 249 bouw ligboxenstal (alleen ontheffing van bestemmingsplan)
Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.
De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor
contact op met het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.00 uur).

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Verleende vergunningen op grond van de APV & Drank- en
Horecawet & Wet op de Kansspelen

VERKEERSVEILIGHEID IN LANDSMEER

Regels omtrent het aanbieden
van afval
Inwoners van Landsmeer in diverse wijken
hebben last van verkeerd aangeboden afval.
In die gevallen zal er ook niet in een extra
ronde worden teruggekomen en moet u uw
afval weer terugnemen en volgende keer, correct, opnieuw aanbieden.
Ook wordt er bij controles zeer regelmatig huishoudelijk afval in de groene container aangetroffen. Het is belangrijk dat het huisvuil volgens de
geldende regels wordt aangeboden.

Rolcontainers juist aanbieden
De rolcontainers kunt u op de inzameldag vóór
7.30 uur (of de dag ervoor na 22.00 uur) op de
aanbiedplaats klaarzetten en dient u op dezelfde
dag weer weg te halen. U kunt een extra container aanvragen bij de gemeente, telefoon: 0204877111. Ook kunt u uw klein huishoudelijk afval
gratis aanbieden bij de gemeentewerf.

Klachten
Indien de inzameling om een u onbekende
reden niet goed is uitgevoerd dan kunt u dit
op de eerstvolgende werkdag vóór 11.00 uur
melden bij de gemeente op telefoonnummer
020 4877111.

Verzamelcontainer
Bewoners van hoogbouw en bejaardenwoningen maken gebruik van verzamelcontainers.
Deze zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor mensen met een eigen rolcontainer.

Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1,
onder a, onder 3° Wabo
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op
grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bekend,
dat zij met toepassing van artikel 2.12. eerste lid, onder a, sub 3° Wabo,
vergunning hebben verleend voor het realiseren van een woonhuis met
bijgebouw op het perceel plaatselijk bekend Scheepsbouwersweg 13a te
Landsmeer (OV2016019) en kadastraal bekend als gemeente Landsmeer,
sectie O, nr. 37. De verleende vergunning heeft alleen betrekking op de
activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”.
De gemeenteraad heeft voor de aanvraag een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven.
De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van
woensdag 12 oktober 2016, 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.
Degenen die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbesluit bij het college hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest,
kunnen gedurende voornoemde beroepstermijn van zes weken schriftelijk
beroep instellen bij de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn -naast een beroepsschrift- een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit verzoek treedt
het besluit in werking direct na afloop van de beroepstermijn.
Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het
verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepsschrift.
Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

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

Onderwerp

03 oktober 2016

Geluidsontheffing aan Chez Etienne Bistrot op
18 november 2016;

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Publiekscontacten
09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

Verzonden

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

Middelpunt Landsmeer
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
tel. (020) 4877124 · middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

28 september 2016 Kanaalweg 26 B

plaatsen van een toegangshek

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.

Verzonden

Perceel

Onderwerp

11 oktober 2016 Scheepsbouwersweg 13A realiseren woonhuis met bijgebouw (alleen ontheffing
bestemmingsplan)
Beroep: In gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken
en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage
is gelegd. Wanneer een beroepschrift is ingediend kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR
Haarlem.
U kunt het beroep en 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.
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