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Grote opkomst eerste bewonersavond Havenzathe

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

Burgerlijke stand
Overlijden
17 mei 2019

Wilhelmina Louisa de Groot, gehuwd geweest met
Jacobus Antonius Roozendaal

Aangevraagde vergunningen

Groen en parkeren
De meest genoemde onderwerpen die door de bewoners
naar voren werden gebracht waren veel en gevarieerd groen
in de wijk (inclusief groene daken), parkeerproblematiek, veiliger fietsroutes en betere speelplekken. Ook onderwerpen als
energietransitie en afvalverwijdering kwamen aan de orde.

Hoe nu verder?
Tijdens deze eerste bewonersavond zijn alleen ideeën en
wensen verzameld. Er zijn geen beslissingen genomen. Zo’n
40 bewoners hebben tijdens de avond aangegeven mee te
willen werken aan het uitwerken van thema’s en het voorbereiden van keuzes en beslissingen. 19 juni zal de eerste werk-

15 mei 2019

Nieuwe Gouw 18-20

Terras restaurant

15 mei 2019

Assumburg 3

Dak isoleren en zonnepanelen
plaatsen

20 mei 2019

Van Beekstraat 89A

Gebruik van bedrijf naar wonen

20 mei 2019

Van Beekstraat 275

Isoleren buitengevels

Verzonden

Perceel

Onderwerp

17 mei 2019

Zuideinde 1

Oprichten horeca en gevelwijziging

21 mei 2019

Herculesweg 1

Dakopbouw plaatsen

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.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Op https://havenzathe.BUURbook.nl vindt
u alle informatie en kunt u uw eigen ideeën plaatsen. Ook de
presentatie kunt u nog een keer bekijken op BUURbook.
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u op afspraak
terecht bij WonenPlus, u kunt hen bellen voor een afspraak
via 020-4822605. Zij helpen u graag verder met het bekijken
van berichten op BUURbook en het zelf plaatsen van uw
mening of idee.

Op vrijdag 17 mei 2019 stond het campagneteam van Veilig Verkeer Nederland in het winkelcentrum van Landsmeer. Bezoekers van het winkelcentrum konden een proefritje doen in een
rijsimulator om te ervaren hoeveel invloed snelheid heeft op de remweg.

Onderwerp

Verleende vergunningen

sessie worden gehouden. Afhankelijk van de voortgang is
het de bedoeling dat er begin 2020 een masterplan/gebiedsagenda ligt waarna de eerste fase kan worden uitgewerkt.
Volgens planning gaat in de tweede helft van 2020 de eerste
schop in de grond.

Rijsimulator in winkelcentrum Landsmeer

Perceel

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.

Foto: Ria de Boer
20 mei 2019 was de eerste bewonersavond over de herinrichting van de wijk Havenzathe. Ruim 200 bewoners kwamen
om de herinrichting samen te bespreken. Na een presentatie over het doel van dit project, kansen en mogelijkheden,
gingen de bewoners zelf in groepen aan de slag.
Onder het motto “Dromen mag!” presenteerden de bewoners
hun wensen. De presentaties werden door de andere buurtbewoners in de zaal enthousiast ontvangen.

Ontvangen

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
Vergunningen
Evenementenvergunning
Op 20 mei 2019 heeft de burgemeester besloten een vergunning, als bedoeld in artikel 2:25 van de
APV, te verlenen voor het houden van het festival “Welcome to the Future 2019” op zaterdag 20 juli
2019 van 12.00 uur tot 24.00 uur, in recreatiegebied Het Twiske op het terrein gelegen ten zuiden van
zorgboerderij De Marsen te Landsmeer met maximaal 23.000 bezoekers
Verzenddatum: 21 mei 2019
Ontheffing artikel 35 DHW
Op 20 mei 2019 heeft de burgemeester besloten een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de
Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken gedurende het festival “Welcome to the Future 2019” op zaterdag 20 juli 2019 van 12.00 uur tot 24.00 uur,
in recreatiegebied Het Twiske op het terrein gelegen ten zuiden van zorgboerderij De Marsen te
Landsmeer.
Verzenddatum: 21 mei 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.
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Gemeentewerf
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Donderdag
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09:00-12:00 uur
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09:00-12:00 uur
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09:00-12:00 uur

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

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

