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Voortgang project Herinrichting Meervalweg
De gemeente Landsmeer treft op dit moment de laatste voorbereidingen voor het project Herinrichting Meervalweg. De
plannen zijn het resultaat van een participatietraject waarbij de bewoners van de Meervalweg, Schuttebreek en Marsenbreek via een enquête en verschillende bewonersbijeenkomsten hebben kunnen meedenken over oplossingen voor de
herinrichting.
Onderwerpen zoals parkeren, groen in de wijk, veiligheid en
Start werkzaamheden
dergelijke zijn uitvoerig besproken en meegenomen in de
plannen.

Voorbereiden aanbesteding
Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid. In dit
proces wordt onder andere gekeken naar klimaatmaatregelen die mogelijk zijn in combinatie met het nieuwe riool in
de Meervalweg. Denk hierbij aan maatregelen die bij sterke
regenval ervoor kunnen voorkomen dat het riool overloopt.

Naar verwachting gaan de werkzaamheden begin 2020 van
start. Tegelijkertijd zal Liander de hogedruk-gasleiding die
midden in de Meervalweg ligt, aanpakken. Hoewel gemeente
Landsmeer werkt aan een gasvrije gemeente in 2050, is het
belangrijk dat alle huishoudens tot die tijd zijn voorzien van
een veilige gastoevoer.

Diefstal buitenboordmotor

Wat kunt u zelf doen?
•• Haal uw buitenboordmotor van de boot of zorg dat er een
goedgekeurd buitenboordmotorslot op zit.
•• Registreer uw buitenboordmotor en maak een duidelijke
foto van uw buitenboordmotor waarop eventuele specifieke kenmerken duidelijk zichtbaar zijn. Op het moment dat

Amsterdam? Snorfiets? Helm op!

uw buitenboordmotor toch gestolen wordt, is het handig
als u een gedetailleerde omschrijving kunt geven. Vul de
registratiekaart in zodat u altijd alle gegevens bij de hand
heeft. De registratiekaart vindt u via politie.nl (zoeken op
registratiekaart buitenboordmotor) of via de balie van het
gemeentehuis.
Waarschuw de politie altijd als u iets verdachts ziet. Bel 09008844 of bij een heterdaadsituatie 1-1-2. Schroom niet om te
bellen.

Ambtshalve uitschrijving BRP
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 het bijhouden van de persoonslijst van deze persoon of personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.
Dit geldt voor:
Naam
Uitschrijving
Youssef Amarouch

Op 8 april is in Amsterdam de maatregel snorfiets naar de
rijbaan ingegaan. De afgelopen periode konden snorfietsers wennen aan de helm, de nieuwe plek in het verkeer
en nieuwe routes. Vanaf maandag 3 juni 2019 start de
handhaving.
Boete
Vanaf maandag 3 juni 2019 worden er boetes uitgedeeld. De
boete voor overtredingen is € 95 (plus € 9 administratiekosten).

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

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Geboren

Datum

04-05-1996

25-04-2019

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.

Balie Publiekscontacten
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

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

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende vergunningen verleend:

Verzonden

Onderwerp

27 mei 2019

Avondvierdaagse 25 tot en met 28 juni 2019

28 mei 2019

Sloot & Slobrace 14 juni 2019 op en om het terrein van
IJsclub “Hard gaat ie”
Kermis 12 tot en met 16 juni 2019 op het parkeerterrein
bij de Sportlaan

28 mei 2019

De afgelopen tijd is het aantal gestolen buitenboordmotoren toegenomen. De buitenboordmotoren zijn een makkelijk
en populair doelwit voor dieven.
Vooral kleine motoren van rond de 8 pk worden met grote
regelmaat gestolen. Deze zijn namelijk makkelijk op te tillen
en mee te nemen.

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

Drank- en Horecavergunning
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

27 mei 2019,

het Zuyd, Zuideinde 1 te Landsmeer

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.

Agenda Bezwaarschriftencommissie Landsmeer

Zittingsdatum: dinsdag 11 juni 2019
19.15 uur:

voorbespreking.

19. 30 uur:

behandeling van het bezwaarschrift tegen de verleende
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Calkoenstraat 13b in Landsmeer.

20.15 uur:

behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit niet
handhavend op te treden tegen het bouwen van een
garage op het perceel De Gouwe 15 in Landsmeer.
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