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CultuurVisie

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

Burgerlijke stand
Geboren
10 september 2019
Maas Tibbe, zoon van Sam Hoiting en Lotte Jacomijn Freeve

Beste Landsmeerse cultuurliefhebber,
Wij zijn druk bezig met het ontwikkelen van een cultuurvisie voor onze gemeente. Een visie ontwikkelen
doe je niet alleen, maar samen. Wij zijn afgelopen maanden met diverse kunstenaars en vertegenwoordigers van verenigingen in gesprek gegaan over cultuur in Landsmeer en zetten dit gesprek graag
voort.
Wij nodigen u daarom namens het college graag uit om op woensdag 16 oktober, van 19:00 tot 22:00
uur, samen met andere Landsmeerders in gesprek te gaan over de toekomst van cultuur in onze gemeente.

Wanneer?

Locatie:

Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, 1121 XA Landsmeer

Datum: Woensdag 16 oktober 2019, 19:00 – 22:00
Wilt u in gesprek met andere cultuurliefhebbers in Landsmeer? Meld u dan snel aan via:
b.minderhoud@landsmeer.nl.
Mocht u nog meer mensen willen meenemen die ook graag meepraten, kan dat natuurlijk altijd. Vermeld dan wel even in uw aanmelding hoeveel mensen u meeneemt.

De avond ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
•

Inloop (19:00 – 19:15 uur)
Welkom door de wethouder (19:15 – 19:20 uur)
Korte introductie (19:20 – 19:30 uur)
Start ronde tafel gesprekken (19:30 uur)
19.30 uur: De ‘Landsmeerse’ cultuur*
Twee sessies op het gebied van cultuur, culturele voorzieningen, organisatie en samenwerken:
“Wat kan er beter in de gemeente Landsmeer op het gebied van cultuur en welke ideeën zijn
daarover 		
in de samenleving?”
• 20.45- 22.00 uur: Terugkoppeling en afsluiting met borrel
* ‘Landsmeerse’ zijn uiteraard alle dorpskernen van de gemeente, dus ook Den Ilp en Purmerland

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit

Café de Driesprong, 80’s feest met DJ en live muziek op 21 september 2019 van 22.00 tot 02.00 uur.

Vergunningen
Geluidsontheffing

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 voor-

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

Dit geldt voor:
Mohamed Jamal Mohamed

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

4 september 2019 Den Ilp 53A

Verbouwen en vergroten bestaand
woonhuis

5 september 2019 Turfsteker 14

Uitrit aanleggen

7 september 2019 Wormerpad 3

Nieuwbouw woning (vervangend)

9 september 2019 Reigerlaan 7

Uitbouw en berging

9 september 2019 Lisstraat 25

Aanbouw aan de voorzijde (activiteit:
Bouwen)
Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Via een web portal is een verzoek ingediend voor het plaatsen van
een openbare laadpaal.

Bezwaarmogelijkheid

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.

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

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

Datum uitschrijving
12-08-2019

Aangevraagde vergunningen

Om het gebruik van duurzame vervoerswijzen te stimuleren
heeft de gemeente Landsmeer beleid opgesteld “Beleidsregels
oplaadpunten elektrische auto’s” met criteria voor het plaatsen
van laadpalen en de mogelijkheid gecreëerd voor burgers om een
(openbare)laadpaal aan te vragen.

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

Geboren
17-01-1990

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.

Motivatie

Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet zijn er leidinggevenden bijgeschreven op de vergunning van het volgende
horecabedrijf:

Openingstijden
Gemeentehuis

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.

Aanwijzing elektrische laadplaats bij Lisstraat 7 te Landsmeer.

Drank- en Horecawet

De Zuyd, Zuideinde 1 te Landsmeer.

Ambtshalve uitschrijving BRP

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:

Zuideinde 1 te Landsmeer op 28 september 2019 van 16:00 uur
t/m 19:00 uur.

10 september 2019,

Maryan van Oord en Nicolaas Henricus Antonius Kattevilder

Electrische laadplaats

Op grond van artikel 4:6 van de APV heeft het college besloten
een geluidsontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen
van muziek op het terras gelegen aan:

Onderwerp

10 september 2019

ziening 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 RZ

Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:

Datum verzending

Huwelijk
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van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer
2017. De aanhanger is door de handhaver voorzien van een gele
sticker met datum. Wanneer de eigenaar de aanhanger niet zelf
verwijdert, zal de gemeente deze na 21 september 2019 verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact
opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Verwijderen Fietsen

Team Handhaving
Verwijderen boot

Team Handhaving gemeente Landsmeer heeft een aantal fietsen
gedurende langere tijd in verwaarloosde toestand aangetroffen. Dit is in strijd met artikel 5:12, derde lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening 2019 gemeente Landsmeer. De fietsen
zijn door de handhaver voorzien van een gele sticker met datum.
Als de eigenaren van de fietsen geen reactie geven of deze niet
zelf doen verwijderen zal de gemeente Landsmeer deze na 28
september 2019 weghalen. De eigenaren kunnen voor reactie en/
of informatie contact opnemen met Team Handhaving onder tel.
nr. 020-4877111.

Op 5 september 2019 heeft Team Handhaving Gemeente Landsmeer een boot in aangetroffen aan de Breek ter hoogte van de
Kerkstraat. We verzoeken de eigenaar of houder van deze boot
spoedig contact op te nemen met Team Handhaving via telefoonnummer 020-4877111.

Verwijderen aanhanger

Er staat een aanhanger meer dan zeven achtereenvolgende dagen bij Giessenburg te Landsmeer. Dit is in strijd met artikel 5:10

3. Rode fiets Luyendijk thv zeilvereniging (ontbreken voorwiel,
verwaarloosd)

1. Blauwe fiets thv Bushalte De Poort (lekke band, verwaarloosd)

4. Zwarte fiets thv Bushalte De Poort (kapotte band, verwaarloosd)]

2. Diverse fietsen thv Oude Keern (vergroeit met bladeren in
verwaarloosde toestand)

5. Zwarte fiets thv Bushalte De Poort (lekke band, verwaarloosd)

