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Werkzaamheden kruising
Dorpsstraat-Raadhuisstraat
In de ochtend van zaterdag 15 augustus zal de
kruising van de Dorpsstraat en de Raadhuisstraat
in Landsmeer van 7.00 tot 13.00 uur worden
afgesloten wegens werkzaamheden. In de
verkeersdrempel zit nu een zakking die trillingen
veroorzaakt in de aangrenzende panden als
er zwaar verkeer overheen rijdt. Dit probleem
wordt dan verholpen. Tijdens de werkzaamheden wordt voor het verkeer een omleidingsroute
ingesteld.
De route van buslijnen 319 en 125 wordt op
15 augustus van 7.00 tot 13.00 uur aangepast.
Voor lijn 319 zullen de volgende haltes tijdelijk vervallen: Van Beekstraat, Raadhuisstraat,
Vogelwikkerstraat, Zwanebloemweg, Fuutstraat,
Goudpluvier, Roerdompstraat. Voor lijn 125
vervallen deze haltes tijdelijk: Scheepsbouwersweg, Burgemeester Postweg, Geijenbreek, Van
Beekstraat, Raadhuisstraat.
Vanaf 13.00 uur rijden de bussen hun gewone
route weer.

Burgerlijke stand
Overlijden
31 juli 2020 Leo Pieter ten Kate gehuwd met
Martje Kunnegiena Berghuis
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Bekendmakingen

Zaterdag 15 augustus van 7.00 tot 13.00 uur
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EN OVERIGE MEDEDELINGEN

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
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.
Dit geldt voor:
C.P.N. van ‘t Hoff

geboren 05-04-1969

Datum uitschrijving 02-07-2020

C. Briganti

geboren 22-12-1993

Datum uitschrijving 02-07-2020

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.

Commissie Bezwaarschriften
dinsdag 18 augustus 2020 19.30 uur
Agenda:
• behandeling van de bezwaarschriften tegen het besluit tot het intrekken van het recht op een uitkering en tegen het besluit een boete op te
leggen.
• behandeling van de bezwaarschriften het besluit tot het plaatsen van
een laadpaal voor elektrische auto’s Purmerland

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

31 juli 2020

Meervalweg 83

Plaatsen dakkapel aan voorzijde

4 augustus 2020 Dr. M.L. Kingstraat 79

Overkappen dakterras

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
• Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op verzoek van een
inwoner ter hoogte van Cassandrahof 3 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; de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht, 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.

