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Tijdelijke extra invalideparkeerplek
winkelcentrum

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

Het blijkt dat door de Coronamaatregelen er meer boodschappen met de auto gedaan worden. Door de grotere parkeerdruk is de parkeerplek voor mindervaliden aan de Burgweg bij het
winkelcentrum vaak (langer) bezet.
De gemeenteraad heeft ingestemd met het
voorstel van de portefeuillehouder om tijdelijk
een extra invaliden parkeerplaats aan te wijzen.

1 mei 2020

Op 28 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer besloten om
GGD Zaanstreek – Waterland en Khonraad B.V. te machtigen voor de uitvoering van de wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg.

Om de verkeersveiligheid aan de Zuideinde te vergroten gaat de gemeente Landsmeer de twee
bushaltes aan de Zuideinde (bushaltes Van Beekstraat) bij het winkelcentrum verplaatsen.
er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn. De
bushaltes blijven bereikbaar en in gebruik. De
werkzaamheden vinden plaats van 18 t/m 28
mei.
Voor vragen kunt u terecht bij projectleider
Ronald Looijesteijn via gemeente@landsmeer.nl
of 020-4877111.

Eén rijbaan wordt steeds tijdelijk afgesloten,

Meer informatie over de werkzaamheden A10
Noord is te vinden op de projectpagina groot
onderhoud A10 Noord. Weggebruikers kunnen
voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002
(gratis).

Louise Catharina Hermina Borghols gehuwd met 					
Herman Johannes Kok

Machtiging uitvoering meldfunctie, verkennend onderzoek en hoorplicht t.b.v. Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg

Verplaatsen bushaltes bij winkelcentrum

Groot onderhoud A10 Noord
vervroegd: binnenring
afgesloten tijdens Hemelvaart
en pinksterperiode: 20 - 25 mei
en 28 mei - 2 juni

Burgerlijke stand
Overlijden

Normaal gesproken moet dit met een verkeersbesluit en duurt het 8 weken voordat deze
gerealiseerd kan worden. Door het uit te voeren
als tijdelijke maatregel wegens bijzondere
omstandigheden kan dit direct gerealiseerd worden. Na maximaal 3 maanden wordt het bord
weer verwijderd, of eerder als de situatie eerder
normaliseert.

De haltes worden gespiegeld aan de huidige
situatie aangelegd. Dit zorgt voor de overstekende voetgangers voor een veiligere situatie.
Ook wordt een afstand tussen de halte en de
oversteekplaats gecreëerd. De verkeersveiligheid
en de zichtbaarheid van verkeersdeelnemers
worden zo vergroot.

Uitgave 20 · 12 mei 2020

Op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders
van Landsmeer bekend dat GGD Zaanstreek – Waterland machtiging wordt verleend voor de uitvoering van het meldpunt en het verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz. Het verlenen van
een doormachtiging aan andere functionarissen van de GGD Zaanstreek – Waterland is toegestaan.
Daarnaast wordt machtiging aan Khonraad B.V. verleend voor de uitvoering van de hoorplicht in het
kader van de Wvggz.
Inzage: het machtigingsbesluit ligt vanaf 6 mei 2020, zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Het
inzien van het machtigingsbesluit kan vanwege de coronamaatregelen enkel op afspraak.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

4 mei 2020

Den Ilp 52B

Doorbreken achtergevel

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen

Aangepaste
dienstverlening, maak
eerst een afspraak!
De balie is alleen open voor dringende
zaken. Kom niet zonder afspraak langs.
Maak telefonisch een afspraak om langs te
komen (020) 4877 111.

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

Verzonden

Perceel

Onderwerp

30 april 2020

Zuideinde 98

Wijziging voorgevel (voordeur plaatsen)

30 april 2020

Hazenweg 10

Plaatsen dakopbouw

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.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
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