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Verkeerscontroles bij basisscholen

24/7

Vorige week hebben de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)
verkeerscontroles gehouden bij basisscholen. Deze controles vonden ’s
ochtends plaats, op het moment dat de kinderen naar school werden
gebracht. Hierbij zijn meerdere verkeersovertredingen geconstateerd.

informatie over uw
gemeente?

De controles zijn in burger uitgevoerd, en om die reden zijn de boetes niet
direct onder de ruitenwissers geplaatst. Bestuurders die de verkeersregels
hebben overtreden ontvangen de bekeuring binnenkort thuis via de post.
Aangezien de gemeente verkeersveiligheid, en met name de veiligheid
rondom scholen erg belangrijk vindt, worden er regelmatig acties gehouden om de verkeerssituatie in de buurt van scholen veiliger te maken. Het
is de eerste keer dat de BOA’s dit in burger deden.

www.landsmeer.nl

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit

Bekendmakingen

Laadplek Zaanse Hof

Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:
Restaurant De Zuyd, walking dinner op zaterdag 14 maart van
18.30 tot 00.30 uur.

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 en 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:

In de zijstraat tussen Zaanse Hof 1 en de Zuiderzeelaan is een
tweede parkeerplek ingericht voor het laden van elektrische
(of hybride) auto’s.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Locaties waar twee laadplekken per laadpaal zijn aangewezen:
• Buitenhuislaan 41
• Calkoenstraat 18
• Drakenstein 14

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

28 februari 2020

Dorpsstraat 9

Woonbestemming mogelijk maken

28 februari 2020

Purmerland 89

Uitbreiden woning

1 maart 2020

Zuideinde 2A

Wijziging kozijn

• Geijenbreek 1

2 maart 2020

Kanaalweg 29

Oprichten bed & breakfast

• Raadhuisstraat 2

3 maart 2020

Noordeinde 150E Vervangende nieuwbouwwoning

• Roerdompstraat 32

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen

• Zaansehof 1 (zijstraat Zuiderzeelaan)
• Zuideinde 10

Verzonden

Geboren 14-02-1985

• Zuiderzeelaan 62

Datum uitschrijving 29-01-2020

Meer info

27 februari 2020 Zeilmaker 101 Plaatsen dakopbouw/ geveloptrekking
achterzijde

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.

Kijk op www.landsmeer.nl. Een overzicht van alle laadplaatsen
vindt u op www.openbaarladen.nl

B. van Ravensberg

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

Verwijderd uit de openbare ruimte
Op grond van de Wrakkenwet zijn de volgende objecten uit
de openbare ruimte verwijderd:
2 bootwrakken bij de Engelenburg te Landsmeer (28-022020)
De objecten worden 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.

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

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

Perceel

Onderwerp

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.
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