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Inrijverbod tussen Landsmeer en Purmerend

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

Burgerlijke stand
Huwelijk
31 december 2019 Josina Melissa Groot en Joost Christiaan van Beek

Overlijden
17 december 2019 Anna Kempees gehuwd geweest met 			
Nico Piet Schepers
19 december

Marianne Gerredine Arentsen gehuwd geweest met
Robbert Alexander van Bijsterveld

Aangevraagde vergunningen

Om sluipverkeer tussen Purmerend en Amsterdam tegen te gaan en om de verkeersdrukte op het lint van Purmerland,
Den Ilp en Landsmeer te beperken is er een inrijverbod ingesteld.
Voor het verkeer vanuit Purmerend geldt een inrijverbod in
Purmerland tussen 06.00 en 09.00 uur. Vanuit Amsterdam
geldt er een inrijverbod in Den Ilp tussen 16.00 en 19.00 uur.
De laatste tijd worden er regelmatig auto’s en busjes van
boodschappenleveranciers en bouwbedrijven geflitst die aan

het werk zijn in den Ilp en/of Purmerland. Indien u werkzaamheden laat uitvoeren adviseren wij u daarom ook het
bouwbedrijf te informeren dat zij een tijdelijke ontheffing
moeten aanvragen.

Jaarlijkse bijeenkomst
Platform Toerisme
Landsmeer

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 december 2019

Talingweg 13

Plaatsen dakopbouw

23 december 2019

Dorpsstraat 54

Funderingsherstel

23 december 2019

Zuiderzeelaan 3

Plaatsen steiger

25 december 2019

Noordeinde 81

Mantelzorgwoning
plaatsen

7 januari 2020

Zeilmaker 101

Plaatsen dakopbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

2 januari 2020

Meerjarenvergunning Ilperveldschaatstocht 2019-2024
NH-18

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.

Op dinsdag 14 januari 2020 vindt om 19.30 uur op locatie
van de Scooterexperience de jaarlijkse bijeenkomst plaats
van het Platform Toerisme Landsmeer.

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.

Het Platform Toerisme blikt die avond terug op ontwikkelingen in 2019 en informeert u over toeristische activiteiten in
2020. Ook krijgt u nuttige tips over samenwerking en promotie van uw bedrijf of organisatie en is er ruimte voor discussie.
We sluiten af met een borrel.

-Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor
contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

Ambtshalve uitschrijving BRP

Datum: 14 januari 2020
Tijd:

19.30 – 22.00 uur

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.

Locatie: Scooterexperience 					
(Noordeinde 54a, 1121 AE Landsmeer)
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar gemeente@
landsmeer.nl, ovv team fysiek domein, adviseur economie,
recreatie en toerisme.

Dit geldt voor:
G. Stampoulis geboren 25-03-1992

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.

Assertiviteitstraining:
voor uzelf opkomen met respect voor uzelf en anderen
Tijdens deze training wordt er in vier bijeenkomsten als het ware een werkplaats gecreëerd waarin de deelnemers zich in
elkaar kunnen herkennen en samen stapsgewijs kunnen leren voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij tekort te
doen. Concrete werkvormen, theorie en thuisopdrachten ondersteunen het proces van herkennen en leren.
Woensdag 15, 22, 29 januari en 5 februari van 09.00-13.00 uur
in De Bolder, Het Spil 1, 1141 SB Monnickendam.

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

Woensdag 4, 11, 18 en 25 maart van 09.00-11.30 uur in Het
Middelpunt, Marktplein 10, 1121 JB Landsmeer.

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

Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

Datum uitschrijving 26-11-2019

Het ondertekende bezwaarschrift moet het volgende 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.
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