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Werkzaamheden Van Beekstraat
Van 10 februari t/m 5 maart 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de waterleiding van Dorpsstraat tot een deel
van de Van Beekstraat. Via een ondergrondse boring wordt er in opdracht van PWN een koppeling gemaakt tussen de 2
waterleidingen.
Dorpsstraat/B. Postweg: Tegenover supermarkt
Deen zullen werkvoertuigen staan, doorstroming van het verkeer blijft mogelijk.

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

Burgerlijke stand
Overlijden

Van Beekstraat: Tussen Calkoenstraat en Roerdompstraat geldt overdag een parkeerverbod.
Bewoners worden hiervan door PWN op de
hoogte gesteld. De stoep is beperkt toegankelijk.

25 januari 2020

Albert Andreas Gerardes van de Leuv

Aangevraagde vergunningen

Contact: De werkzaamheden worden uitgevoerd
door C. Ris te Assendelft. Voor vragen kunt u
contact opnemen met hoofduitvoerder Maarten
Kerssens, tel. 06 39 22 36 24.

Boetes bij foutief parkeren bij laadpalen

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

23 januari 2020

Kerkebreek

Paviljoen aanleggen

27 januari 2020

Van Beekstraat 298

Oprichten Bed & Breakfast

28 januari 2020

Wijkpark en volkstuinen- Vervangen 2 bruggen
complex “De Molenaar”

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De afgelopen periode zijn er veel klachten binnengekomen over auto’s die foutief parkeren bij laadpalen.
Het gaat hierbij om niet-elektrische auto’s die
parkeren op een parkeerplaats die bedoeld
zijn om elektrische auto’s op te laden. Elektrische auto’s die op deze parkeerplaatsen staan
zonder dat de auto opgeladen wordt staan
eveneens foutief geparkeerd.
Team Handhaving zal hier extra aandacht aan
besteden tijdens de controlerondes. Beide
overtredingen resulteren in een boete van
€95,-.

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:
Eetcafé Juffrouw Tok Tok, verjaardagsfeest op zaterdag 8 februari 2020 van
20.00-02.00 uur.

Ontheffing Cyclomedia Technology B.V.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten ontheffing te verlenen aan Cyclomedia Technology
B.V. voor het rijden op gesloten wegvlakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in beheer van de gemeente Landsmeer ten behoeve van
het maken van 360 graden panoramafoto’s in de maanden februari 2020
tot en met maart 2020.

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.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

Team Handhaving

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

A. de naam en het adres van de indiener

Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de (voormalige)
bewoner(s) van:

C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

B. de dagtekening
D. de gronden van het bezwaar

• Pijlstaartweg 16

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Bezwaarmogelijkheid

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.

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:

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.

E. de naam en het adres van de indiener
F. de dagtekening

Verwijderd uit de openbare ruimte

G. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

Naar aanleiding van eerdere publicaties is het
volgende object uit de openbare ruimte verwijderd:

H. 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.

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

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

Afval inleveren bij de
gemeentewerf Landsmeer?

• Aanhanger, Nijenrode te Landsmeer 		
(27-02-2020).
Het object wordt zes weken bewaard. De
eigenaar kan zich gedurende de bewaartermijn
melden via handhaving@landsmeer.nl met bewijs van eigendom. De opslagkosten worden in
rekening gebracht en bedragen € 15,- per dag.

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

Neem uw
legitimatie- en
adresbewijs mee!
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