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De bootjes mogen weer in het water
Vanwege de start van het maaiseizoen vraagt de gemeente inwoners van Landsmeer om de vaartuigen uiterlijk zaterdag 13 april 2019 weer in het water te leggen.
In de gemeente liggen op veel plaatsen bootjes en andere
vaartuigen in het water, maar ook op de kant langs het water.
Dit maakt het voor de gemeente moeilijk om de groenstroken langs het water te maaien. Wilt u daarom uw vaartuigen
uiterlijk zaterdag 13 april 2019 van de kant verwijderen en in
het water te leggen.
Bevestig uw bootje zo dicht mogelijk aan de kant en goed
zichtbaar. Dit om te voorkomen dat er schade wordt aange-

richt aan uw en ons materiaal. Wij verzoeken u om de bootjes
en andere vaartuigen, die niet meer geschikt zijn om mee te
varen, geheel te verwijderen uit het water en/of van de kant.
Bootjes en andere vaartuigen die op de kant blijven liggen
kunnen op kosten van de eigenaar door de gemeente worden
verwijderd. Waarschijnlijk vanaf 1 oktober (afhankelijk van
weersomstandigheden) mogen de boten weer op de kant
geplaatst worden.

Koninklijke Onderscheiding
Kent u iemand in uw omgeving die volgens u een koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u een decoratievoorstel
indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt. De aanvraag moet uiterlijk zes maanden vóór de uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend.
LET OP!! Gaat het om een uitreiking tijdens de jaarlijkse
lintjesregen? Dan moet de aanvraag zelfs al op 15 juli van het
daaraan voorafgaande jaar bij de burgemeester zijn ingediend.

Wat kunt u doen?
Neem altijd vooraf even contact op met de gemeente waar
de persoon die u wilt voordragen woont. De gemeente bekijkt dan of deze persoon een koninklijke onderscheiding kan
krijgen. De gemeente legt u ook uit wat u verder moet doen
om het voorstel in te dienen. Gaat het om een aanvraag voor
een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen? Kijk dan op lintjes.nl voor meer informatie.

U kunt zich nog opgeven voor de opfriscursus verkeerskennis!
Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer worden bijgespijkerd over de nieuwste verkeersregels? En daarbij nog tips krijgen
voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Neem dan gratis deel aan de opfriscursus.
Vermeld s.v.p. uw voorletters, achternaam, adres, postcode,
plaats, geboorte datum en telefoonnummer.

Gehandicaptenparkeerplaats

Onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig
Verkeer Nederland wordt u bijgepraat over alle verkeersregels
die in de loop der jaren veranderd zijn. U kunt daarbij denken
aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen, enz.
Uiteraard is er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen
ervaringen.
De instructie heeft een informatief karakter en het is dus geen
examen. Tijdens de cursus (met 2 lesmomenten) kunt u zich
opgeven voor een praktijkles begeleid door een rijschool, dit
wordt dan samen met u ingepland.
Er is plaats voor 35 deelnemers. Wees er dus snel bij, aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst. U kunt uw kennis
vast oefenen via www. opfriscursus.vvn.nl

Doelgroep
55-plussers uit Gemeente Landsmeer

Wanneer
Maandag 15 en maandag 29 april, 19.30 – 21.30 uur
Deelname aan beide dagen is verplicht.

Waar
Dienstencentrum Landsmeer, Dr. M.L. Kingstraat 2b, 1121 CP
Landsmeer

Inschrijven
U kunt tot 12 april zich inschrijven bij Veilig Verkeer Nederland, via steunpuntwest@vvn.nl of bel 088 524 88 38.

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer
maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:
Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de
bewoner(s) van
Noorderbreek 80 te Landsmeer.
Bezwaarmogelijkheid
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 bij het
college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.
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.

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

Uitgave 15 · 9 april 2019

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

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

Burgerlijke stand
Geboorte
27 maart 2019

Ben, zoon van Mattheus Timon Koolstra en Kelly Simon

Overlijden
27 maart 2019

Cornelis Kok gehuwd geweest met Johanna Geugjes

2 april 2019

Guurtje Jannetje Komen gehuwd geweest met 		
Elbert van de Biezen

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

1 april 2019

Kievitslaan 1

Dakkapel plaatsen

1 april 2019

Doornenburg 8

Dichtbouwen dakterras

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

29 maart 2019

Noordeinde 44

Uitbreiden van de woning

1 april 2019

Scheepsbouwersweg 3

Verhogen gedeelte dak

1 april 2019

Zuideinde 69

Vervangen van een brug

2 april 2019

Meervalweg 76

Maken van een oprit

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. De gemeente
stuurt u dan de stukken digitaal toe.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Vergunning muziekfestival
Op grond van artikel 2:25, eerste lid, van de APV heeft de burgemeester
besloten vergunning te verlenen voor een muziekfestival op het parkeerterrein aan de Sportlaan op 27 april 2019 van 14:00 uur t/m 23:00 uur met
een maximum van 2.000 bezoekers.
Verstuurd op 3 april 2019.
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester 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.
Informatie: afdeling Publiekscontacten, vergunningen en handhaving.
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Positief burgermeestersbesluit evenementen
aanvraag Koningsdag 2019
Op 3 april heeft de burgemeester van Landsmeer, op basis van een positief advies van de
betrokken gemeentelijke diensten, de Politie en ODIJmond, het besluit genomen de vergunningaanvraag voor het evenement op Koningsdag 2019 toe te kennen.
De burgemeester heeft dit op basis van artikel
2:25, van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Landsmeer 2017 besloten. De vergunning is verleend voor het houden van een muziekevenement op 27 april 2019 (van 14:00 uur t/m
23:00 uur) op het parkeerterrein aan de Sportlaan.
De organisator heeft gedurende de voorbereiding
helder gemaakt hoe de veiligheid van het evenement in 2019 geborgd wordt voor bezoekers.
Het evenement is voor maximaal 2.000 bezoekers. De organisator biedt de muziekvereniging
Amicitia de gelegenheid om op te treden op 26
april in de avond. De burgemeester heeft positieve
adviezen ontvangen van alle adviseurs.
Burgemeester Van der Stoel: “Het feit dat de ondernemer ruim voldoet aan de gestelde eisen zorgt

ervoor dat ik een vergunning kan verlenen voor
het koningsdagfeest 2019, dat voor alle Landsmeerders is bedoeld”.

Nieuws van de Gemeenteraad
Beeld- en Oordeelsvormende sessie
Bestuurlijke toekomst gemeenteraad Landsmeer
Donderdag 11 april 2019 vindt een Beeld- en Oordeelsvormende (BO) sessie van de gemeenteraad van Landsmeer plaats. U bent hiervoor welkom vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis van
Landsmeer.
De gehele BO-sessie wordt besteed aan de
bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer.

U bent van harte welkom om deze BO-sessie bij te wonen.

De raad heeft op 12, 25 en 27 februari in de drie
dorpen bijeenkomsten georganiseerd over het
thema bestuurlijke toekomst. Ook is er een driedaagse pop-up store ingericht in het winkelcentrum van Landsmeer.

Informatie over deze
BO sessie vindt u op
landsmeer.nl/via de
button halverwege de
pagina “Gemeenteraad” http://ris.ibabs.
eu/raad-landsmeer/
welkom/

Na de bijeenkomsten zijn door de raad kaarten
verstuurd aan 9000 adressen en daarvan zijn er
732 teruggestuurd. Op de kaart kon aangegeven worden of er nog behoefte was aan meer
informatie. De raadsleden hebben de afgelopen
weken de kaarten beantwoord met telefoongesprekken of e-mails. Ook zijn er op verzoek van
de inwoners diverse rapporten en verwijzingen
naar de website naar hen gestuurd.
Donderdag 11 maart zal de raad terugkijken
naar de bijeenkomsten en de kaartenactie en de
resultaten daarvan bespreken.

Wilt u inspreken over bovenstaande onderwerpen of over iets dat niet op de agenda staat?
Dan kunt u dit melden bij de griffie van de raad
via e-mail griffier@landsmeer.nl of via telefoonnummer 020 - 48 77 145.
Kunt u de vergadering niet bijwonen? Luister
dan live mee via http://ris.ibabs.eu/raad-lands
meer/welkom/ U vindt op deze website ook de
vergaderstukken.

