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Landsmeer | Den Ilp | Purmerland
Actie “Daar kun je mee thuis komen”

Gemeente Landsmeer

Rij bewust. Houd je aan de snelheidslimiet

een organisatie volop in ontwikkeling
Kom je bij ons werken?

Vorige week is de gemeente gestart met de actie “Daar kun je mee thuis komen”. Op diverse locaties op het Lint en in de
(woon)straten zijn borden geplaatst met daarop de maximumsnelheid die geldt voor de betreffende straat of weg.
Voorkom slachtoffers

Voorkom slachtoffers

Zowel op het Lint als in de woonstraten wordt regelmatig (te)
hard gereden. Hierdoor voelen bewoners en andere kwetsbare verkeersdeelnemers zich vaak onveilig. Dat blijkt uit de
binnengekomen reacties op “Geef om Landsmeer” op het
thema Verkeersveiligheid. Hierin worden veel locaties in onze
gemeente benoemd waar (te) hard gereden wordt. Daarnaast
gaan veel reacties in op het onveilige gevoel dat men als
fietser en voetganger ervaart in Landsmeer.

Net iets te hard rijden lijkt niet erg. Toch is de kans op een ongeluk veel groter als je een paar kilometer te hard rijdt. Vooral
binnen de bebouwde
kom. Houd je daarom
aan de maximumsnelheid zodat medeweggebruikers, bewoners
en vooral de kinderen
en ouderen zich weer
veiliger voelen op
straat. Zo zorgen we
er samen voor dat de
verkeersveiligheid in
Landsmeer verbetert.

Snelheid bepaalt de remweg
Hoe harder je rijdt, des te langer de afstand die je nodig hebt om
de auto tot stilstand te brengen. Wat ‘een beetje’ harder rijden
dan de limiet betekent voor de remweg kun je hieronder zien.

Kijk voor de volledige profielen op: www.landsmeer.nl/werken_voor_landsmeer

Financieel Adviseur
Een ervaren adviseur met regisserende en coachende kwaliteiten

Communicatieadviseur
Een enthousiaste en sterke adviseur met een verfrissende visie op het vak

Adviseur Ruimtelijke Ordening
Een verbindende en communicatief vaardige adviseur Ruimtelijke
Ordening

Adviseur Openbare Ruimte
Een communicatief vaardige adviseur, die ontwikkeling faciliteert

Adviseur Economie, Recreatie en Toerisme
Een bindende schakel en katalysator, die initiatieven oppakt en
ondersteunt

Twee Sociaal Consulenten
Twee initiatiefrijke en klantgerichte consulenten voor de uitvoering van de
gemeentelijke zorgtaken op grond van de WMO en de Jeugdwet
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Kijk voor meer informatie en de volledige profielen op
www.landsmeer.nl/werken_voor_landsmeer

Burgerlijke stand

Bekendmakingen

Huwelijk
17 september 2016 Sven Ivar Tilleman en Marieke van Duijkeren

Verleende Omgevingsvergunningen

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
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 de nieuwbouw van een deel van
zorginstelling ‘De Keern’, Marktplein 8 t/m 48 (even) en Burg. Postweg 7Q
t/m 7V (voorheen Burg. Postweg 9).
De nieuwbouw bestaat uit het realiseren van 24 woningen voor ouderen, een ruimte voor een zorgfunctie en een horeca/ontmoetingsplek
(OV2015100).
De gemeenteraad heeft voor de aanvraag een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven.
• 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 wijzigen van het bouwvlak, vergroten
van een woonperceel en het oprichten van een woning op Zuiderzeelaan
142, kavel 31 (Luijendijk-Zuid).

kunnen gedurende voornoemde beroepstermijn
van zes weken schriftelijk beroep instellen bij
de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verzonden

Perceel

15 september 2016

Nieuwe Gouw 102 wijzigen bestaande
handelsreclame

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.

15 september 2016

Noorderbreek 30

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.

Aangevraagde Omgevingsvergunning

De gemeenteraad heeft voor de aanvraag een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven.

Ontvangen

Inzage

16 september 2016 Den Ilp 126

De vergunningen en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van
woensdag 28 september 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.

Beroep
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,

Publiekscontacten

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Perceel

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

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

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).

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

realiseren van een aanbouw

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. Kijk op de genoemde
website voor de precieze voorwaarden.

Verzonden

Perceel

27 september 2016

Marktplein 8 t/m 48
nieuwbouw van een deel
(even), Burgemeester van zorginstelling ‘De
Postweg 7Q t/m 7V
Keern”

27 september 2016

Zuiderzeelaan 142
(kavel 31)

Onderwerp
plaatsen
dakkapel
voorzijde

Onderwerp

Onderwerp

wijzigen van het bouwvlak, het vergroten van
een woonperceel en het
oprichten van een woning

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.
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