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Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk

Bekendmakingen

De gemeente Landsmeer gaat op een vijftal locaties in de wijk Luijendijk voetgangersbruggen vervangen. Het gaat om
de bruggen gelegen nabij de adressen
’ t Plankenpad 28, Zijltjespad 1, Rietland 1, Rietland 7
en Langebreek 28.
De werkzaamheden zullen 13 juni aanvangen en half juli zijn
afgerond.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

staande brug en afvoeren, controleren bestaande fundering,
inhangen nieuwe brug en afwerken bestrating. Per brug zal
men circa 4 werkdagen bezig zijn.

Per locatie zal een week van tevoren een bord worden geplaatst met een aankondiging van de werkzaamheden. Op de
site van de gemeente Landsmeer (www.landsmeer.nl/leefomgeving/projecten) vindt u de meest actuele planning.

Bent u bootbezitter en is deze gelegen direct in de nabijheid
van één van deze bruggen, dan verzoeken wij u deze voor
aanvang van de werkzaamheden te verplaatsen, zodat deze
geen obstakel vormt voor de uitvoering. De werkzaamheden
kunnen leiden tot stagnatie voor het vaarverkeer.

Er zal worden gewerkt per brug. Globaal betekent dit: plaatsen
voor aankondiging (week van te voren), verwijderen be-

Voor informatie kunt u contact opnemen met Harm Heinen of
Rob Wouda via tel. 020-48 77 111.

Het college vergadert op
locatie!

Burgerlijke stand
Geboorte
23 mei 2016 Jax, zoon van Jeffrey Genot en Robin de Boer

Huwelijk
20 mei 2016 Sander Alberto Tenniglo en Yvette Nicoline Schotsman

Overlijden
14 mei 2016 Jacob Willem van der Veen
17 mei 2016 Christina Francisca Luke, gehuwd geweest met
Willem de Boer
19 mei 2016 Christiaan Lodewijk van der Kuijl, gehuwd geweest met
Astrid Buitenhuis

Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

23 mei 2015

Zuiderzeelaan 112

bouwen woonhuis

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).

Verleende Omgevingsvergunningen

NL-Alert campagne
De overheid is weer gestart met de campagne, NL-Alert.
Daarom zal er op maandag maandag 6 juni rond 12.00
uur een NL-Alert controlebericht verstuurd worden..
Waarom NL-Alert?
De meeste mensen hebben altijd een mobiele telefoon bij
zich. Als er een noodsituatie bij jou in de buurt is, kan de overheid je zo gericht mogelijk alarmeren en informeren. Bijvoorbeeld dat je bij een brand ramen en deuren moet sluiten.

In april heeft het college aangekondigd graag op bezoek te
gaan bij bedrijven of bijzondere locaties in de gemeente.

Of dat je bij een terroristische aanslag uit het gebied moet
blijven. Als je een NL-Alert ontvangt, informeer dan ook de
mensen in jouw directe omgeving. Zo weten zij ook wat zij
moeten doen.

Dinsdag 24 mei was het college te gast bij Verkeersadviesbureau Ruijs aan het Noordeinde.

Gemeentelijke website
Op de website van de Gemeente Landsmeer kunt u alle
informatie vinden over uw gemeente:

Een groot aantal ondernemingen hebben zeer positief gereageerd op de oproep..

Daar werden zij zeer enthousiast ontvangen door Tiny Ruijs en
Teun Spooren.
In het kantoor achter het huis hebben zij een kleinschalig bedrijf opgezet, gespecialiseerd in het ontwerpen van verkeersbesluiten, inventarisaties van verkeersborden en verkeerstekens en het opstellen van verkeersbebordingsplannen.
Bedankt voor alle gastvrijheid!

www.landsmeer.nl

Nieuws van de Gemeenteraad

Verzonden

Perceel

Onderwerp

24 mei 2016

van Beekstraat 136

plaatsen dakkapel

24 mei 2016

Kanaalweg 18

herstellen monumentale schuur

25 mei 2016

Scholeksterstraat 2

bouwen erker aan voorzijde

Bezwaar indienen? Hieronder leest u hoe u bezwaar kunt maken.
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.

Kennisgeving 6.24 Wro
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 6.24 Wro bekend, dat zij
op 13 mei 2016 een anterieure grondexploitatieovereenkomst hebben gesloten
voor de ontwikkeling van het perceel Noordeinde 13. Er zal een procedure
worden opgestart voor een bestemmingsplan, waarin een woning en een bed
& breakfast worden mogelijk gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Zaken via 020-48 77 111.

De Gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni over de GR-en:
2 juni is een beeld- en oordeelsvormende sessie over de gemeenschappelijke regelingen (GR’en), waar de gemeente Landsmeer in deelneemt. (Een voorbeeld van een GR is de GGD ZaanstreekWaterland. Het is voor de meeste gemeenten niet haalbaar om een eigen GGD in stand te houden en hiervoor wordt samengewerkt in een GR.) De vergadering op 2 juni is helemaal gewijd aan de
voorbereiding van besluitvorming van de raad over de GR’en
De GR‘en die besproken worden zijn:

• Baanstede de werkvoorzieningsregeling Zaanstreek Waterland

• GGD Zaanstreek Waterland

• De samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam. Dit is
geen GR maar een samenwerkingsverband in oprichting.

• Recreatieschap Twiske

Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis van Landsmeer. De
vergaderingen beginnen om 20:00 uur. hebt u vragen over deze
onderwerpen of als u wilt inspreken bij de raad dan kan dat. U
kunt terecht bij de griffie van de raad griffier@landsmeer.nl of via
telefoonnummer 020-48 77 111 (vraagt u naar de griffie).

• Stadsregio Amsterdam
• Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
• Intergemeentelijke Samenwerking Waterland
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