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

Verleende vergunningen
Datum verzending Perceel

Onderwerp

1 september 2020 Sportlaan 1
		

Veranderen brandcompartiment
Kids II

1 september 2020

Dakopbouw plaatsen

Hermessingel 5

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.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende vergunning verleend:

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

Zonnepanelenactie
Landsmeer

Rectificatie
Helaas is er vorige week een fout geslopen in de publicatie van de agenda van de Bezwaarschriftencommissie.
Onderstaand de correcte agenda.

Online Informatieavond op
woensdag 23 september, 20.00 uur
Na groot succes in 2019 start in de gemeente Landsmeer
opnieuw een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen.
Een samenwerkingsverband van vakkundige installateurs
uit de regio biedt u de mogelijkheid zonnepanelen te laten
installeren tegen een zeer gunstige prijs. Overweegt u om
zonnepanelen te laten plaatsen, maar wilt u eerst nog meer
informatie? Geeft u zich dan op voor de online informatieavond op woensdag 23 september om 20.00 uur. U kunt deze
live-uitzending volgen via computer, tablet of smartphone.
Meldt u zich van te voren aan via duurzaambouwloket.nl/
actielandsmeer.

Commissie Bezwaarschriften
dinsdag 22 september 2020
19. 30 uur:

behandeling van het bezwaarschrift tegen
de weigering van een omgevingsvergunning voor een zonneterras op het perceel
Kanaalweg 29 in Landsmeer;

20.15 uur:

behandeling van het bezwaarschrift tegen
de weigering handhavend op te treden
tegen een bouwwerk op het perceel
Assumburg 3 in Landsmeer.

Nieuws van de Gemeenteraad
Uitkomst: wat voor burgemeester wil de inwoner van Landsmeer?
Op zoek naar een kroonbenoemde burgemeester
De gemeente Landsmeer is sinds 1 juli 2020 op zoek naar een
kroonbenoemde burgemeester. Het besluit van de gemeente
Waterland op 27 februari 2020 om zelfstandig te blijven ligt
ten grondslag aan dit gezamenlijke besluit van Landsmeer en
de Provincie Noord-Holland. De tijd die nodig is om tot een
bestuurlijke fusie te komen zal zeker nog zes jaar zijn. Dit is
gelijk aan het aantal jaren dat een kroonbenoemde burgemeester wordt aangesteld. Daarvoor moet de gemeenteraad
een profielschets maken en vastleggen.

Reacties inwoners

In het kort vinden inwoners het belangrijk dat de nieuwe
burgemeester grote betrokkenheid heeft met de bevolking
en bewonersplatforms, goede kennis heeft van het vak als bestuurder. Daarnaast moet hij of zij een duidelijke visie hebben
met een goed gevoel én oog voor de beperkingen van een
kleine ambtelijke organisatie, in de Metropoolregio Amsterdam. Men wil op zoek naar een burgemeester die richting kan
geven, maar ook durft los te laten. Dat hij of zij uitgaat van
vertrouwen in de organisatie maar ook duidelijk durft te zijn
welke richting Landsmeer op moet gaan. Verder verwachten
inwoners van de burgemeester dat hij of zij grote thema’s
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Datum verzending Onderwerp
1 september 2020

Evenementenvergunning Top Teamcompetitie
dobbervissen heren, dames en junioren aan het
Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van Landsmeer op
19,20,26 en 27 september 2020

Exploitatievergunning

Op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende vergunning verleend:

Landsmeer | Den Ilp | Purmerland
Datum verzending Onderwerp

Jaarlijkse opknapdag Volière Wijkpark
28 augustus 2020

Vervolgproces

Exploitatievergunning hotel, Zuideinde 2a te
Landsmeer

Buurtbewoners van Drakenstein en Nijenrode hebben, samen met buurtkinderen, op zaterdag 15 augustus de Volière in
het Wijkpark de jaarlijkse Opknap- en Schoonmaakbeurt gegeven. Er werd gewerkt met inachtneming van de COVID-19
Tijdelijke verruiming openingstijden
maatregelen, op 1,5 meter afstand.
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Profielschets
In de profielschets geeft de gemeenteraad aan wat voor
soort burgemeester past bij Landsmeer. Vanaf juli 2020 is de
(beoogde) vertrouwenscommissie -bestaande uit o.a. 5 fractievoorzitters- gestart met het opstellen van de profielschets.
Hiervoor hebben zij input gevraagd aan de inwoners van
Landsmeer. Hierbij is de vraag gesteld welke eigenschappen
de nieuwe burgemeester zou moeten hebben. Een tiental
reacties is binnengekomen op deze vraag van inwoners, de
adviesraad sociaaldomein en de veiligheidsregio (waaronder
politie en het openbaar Ministerie).

Beeld- en Oordeelsvormende sessie gemeenteraad
Landsmeer

Bekendmakingen

Op donderdag 10 september 2020 om 20:00 uur houdt de
gemeenteraad van Landsmeer een openbare Beeld- en Oordeelsvormende sessie. De bijbehorende stukken en voorstelPUBLICATIES OVER
len kunt u vinden op:(VERPLICHTE)
www.landsmeer.nl/gemeenteraad

BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN
OVERIGE MEDEDELINGEN
Helaas kunt u nog geen vergadering op het gemeentehuis
Er zijn deze week geen mededelingen.

bijwonen, volg de vergadering via de website.

Wethouder Elfferich sprak haar waardering uit voor de jarenlange inzet van de buurtbewoners. Niet alleen voor de Volière
en haar dieren maar ook voor het schoonhouden van het
plein en de speeltoestellen.

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

Een prachtig en krachtig voorbeeld van buurtparticipatie.

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

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad is de inwoners van Landsmeer dankbaar voor de ingezonden reacties.
De reacties van inwoners en instellingen worden grotendeels
meegenomen in de definitieve profielschets van de burgemeester die op 10 september wordt besproken in een Beelden Oordeelsvormende sessie. Op 22 september wordt erover
besloten in de gemeenteraad. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat de nieuwe burgemeester op 19 mei 2021 in de raad wordt
beëdigd.
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