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Boetes bij illegaal parkeren Raadhuisplein

Bekendmakingen

Het afgelopen jaar is het regelmatig voorgekomen dat mensen die iets kopen bij de vishandel op het Raadhuisplein hun
voertuig parkeren op de stoep in het verlengde van het zebrapad aangrenzend aan het plein. Dit is verboden, en levert
gevaarlijke verkeerssituaties op.
We vinden het positief dat de viskraam druk
bezocht wordt, maar dit mag niet ten koste
gaan van de verkeersveiligheid. Team Handhaving heeft door middel van waarschuwingen
getracht bestuurders hiervan bewust te maken,
maar dit blijkt helaas niet voldoende effectief
te zijn. Om deze reden zal er vanaf januari 2020
direct sanctionerend opgetreden worden als de
buitengewoon opsporingsambtenaar een dergelijke overtreding constateert. De boete zal €
95,- bedragen. Naast het illegaal parkeren op de
stoep wordt ook regelmatig geconstateerd dat
bestuurders kort op de gehandicaptenparkeerplaats parkeren. Deze overtreding zal een boete
opleveren, van €390,-.

Het Bouwloket is open!
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(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

12 januari 2020

Van Beekstraat 30

Verbreding inritblokken

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:
Restaurant De Zuyd, diner met live muziek op zondag 26 januari 2020 van
17.00 tot 23.00 uur.

Verleende vergunningen

Heeft u problemen met het aanvragen van een omgevingsvergunning,
of twijfelt u of u een vergunning nodig heeft om te mogen bouwen?
Voor dit soort vragen kunt u vanaf heden terecht bij het Bouwloket. U
kunt een afspraak maken via de website www.landsmeer.nl of telefonisch via 020-4877111.

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

Verzonden

Onderwerp

15 januari 2020 Meerjarenvergunning Twiskemolenloop 2020 tot en met 2024
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.

Deze afspraken worden ingepland tijdens de informatie-ochtend, welke
tweewekelijks plaatsvindt op woensdagochtend van 09.00 uur tot 11.00
uur.
Tijdens dit gesprek van maximaal een half uur wordt u geholpen bij het
indienen van een aanvraag via het Omgevingsloket, wordt er gekeken of
u een vergunning nodig heeft, en kunt u een Verklaring vergunningvrij
bouwen aanvragen.
Naar dit gesprek neemt u informatie mee over wat u wenst te (ver)bouwen,
een omschrijving van uw plannen, een tekening met de afmetingen van
het bouwwerk, de locatie van het bouwwerk op uw perceel en de afstanden tot de erfgrenzen en de bestaande bouwwerken.

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.

Denk en praat op 5 of 11 februari mee over

Duurzame energieopwekking
in de regio
We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering
heeft afgesproken dat in 2050 alle energie in Nederland duurzaam
moet worden opgewekt. Ons elektriciteitsverbruik zal de komende
jaren enorm toenemen, omdat we elektrisch gaan koken en rijden, en
in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel
meer energie duurzaam worden opgewekt.
Hiervoor moeten alle regio’s in Nederland een plan maken. Zo ook de regio
Zaanstreek-Waterland. Dat kunnen de gemeenten in deze regio niet alleen,
zij willen dat graag samen met u doen. U wordt bijgepraat over de kansen
voor grootschalige energieopwekking.
Zijn zonnepanelen of windturbines langs de snelweg een optie? Waar is
er mogelijk ruimte voor een zonneweide? Ook zijn we erg benieuwd naar
de kansen bij u in de buurt. Van welke mogelijkheden worden we samen
enthousiast?
Graag nodigen we u uit om van 19.00 uur tot 21.30 uur om in gesprek te
gaan over de mogelijkheden in onze regio. Op 5 februari 2020 is de bijeenkomst in de Stoomhal in Wormer en op 11 februari 2020 in Golfresort De
Purmer in Purmerend.
U kunt zich aanmelden via de volgende link:
www.odijmond.nl/duurzaamopwekkeninderegio.

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

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s) van
Meervalweg 22 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.

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

Informatie: afdeling RZ.

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
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