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Verzamelzakken
voor inlevering plastic

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

Bij de milieustraat aan de Scheepsbouwersweg is er de mogelijkheid
(grof)vuil af te leveren. Ook plastic kan hier worden ingeleverd.

Afsluiting Dorpsstraat

Het blijkt dat ingeleverd plastic dat licht van gewicht is vaak
wegwaait, en zo alsnog in de natuur terechtkomt. Om dit
te voorkomen zijn er gratis verzamelzakken beschikbaar
gesteld. Deze zakken kunt u afhalen bij het gemeentehuis, de
gemeentewerf, de Deen en de Jumbo.

Afsluiting Dorpsstraat ten behoeve van Koningsdag 2020 en
tijdelijk parkeerverbod parkeerplaats Marktplein 5 mei
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast
te stellen:
• Tijdelijke afsluiting van de Dorpsstraat in verband met de Koningsdagviering 2020

Verwijderen fietswrak

• Tijdelijk parkeerverbod parkeerplaats Marktplein 5 mei

Er staat een verwaarloosde fiets op het Marktplein ter hoogte van de
kapperssalon. De fiets heeft lekke banden en een kapotte zadel, en
staat er al langer dan drie dagen. Dit is in strijd met artikel 5:4 van de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2019.
De fiets is door team Handhaving voorzien van een gele sticker met datum.
Wanneer de eigenaar de fiets niet zelf verwijdert en verwijderd houdt, zal
de gemeente deze na 24 maart 2020 verwijderen. Voor vragen of meer
informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Aangevraagde vergunningen

Verwijderd uit de
openbare ruimte
Naar aanleiding van eerdere publicaties, de
Wrakkenwet en het beleid ‘Voorwerpen verwijderen uit de openbare ruimte’ zijn de volgende
objecten uit de openbare ruimte verwijderd:
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Ontvangen
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Onderwerp

4 maart 2020

Zuideinde 28

7 Woningen creëren in
bestaand pand

4 maart 2020

Noordeinde 148

Verbouwing woning

5 maart 2020

Van Beekstraat 252

Plaatsen brug

6 maart 2020

Nieuwe Gouw 18-20

Terras

6 maart 2020

Zuiderzeelaan 115 en 119 Plaatsen steiger

10 maart 2020 Noordeinde 70

Motivatie tijdelijke afsluiting Dorpsstraat Koningsdag, 		
27 april 2020.
De koningsdag viering in Landsmeer bestaat al jaren uit 2 onderdelen, in
de ochtend de vrijmarkt en in de middag en avond muziek in de feesttent.
Om te zorgen dat de vrijmarkt veilig gehouden kan worden dienen de
Dorpsstraat en enkele aanliggende straten afgesloten te worden. Na afloop
van de vrijmarkt verplaatst de viering zich naar het noordelijke deel van de
Dorpsstraat en wordt het zuidelijk deel weer vrijgegeven.

Motivatie tijdelijk parkeerverbod Marktplein 5 mei 2020
Voor de viering van 75 jaar bevrijding heeft het organisatie comité Keep
Them Rolling uitgenodigd. Keep Them Rolling rijdt met 60 à 80 oude legervoertuigen door een aantal Waterlandse gemeenten en maakt daarbij in
een aantal plaatsen een korte stop waarbij belangstellenden de voertuigen
kunnen bekijken. Een van de stopplaatsen is het Marktplein in Landsmeer.
Om te zorgen dat op dat moment het Marktplein (auto)vrij is, is een verkeersbesluit opgesteld.
Bezwaar: 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. Zie hieronder bij Bezwaarmogelijkheid voor alle informatie.

Aanpassen oprit

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Bezwaarmogelijkheid

Verleende vergunningen
4 maart 2020

Den Ilp 64 (achter)

Plaatsen melk- en veestal

• 4 fietswrakken bij het Marktplein (05-03-2020);

10 maart 2020

Van Beekstraat 136

Uitbreiden woonhuis

• 2 fietswrakken bij de Oude Keern (05-03-2020);

10 maart 2020

Noordeinde 132A

Verbreden oprit

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:

• 1 fietswrak bij de kruising Van Beekstraat/
Dorpsstraat (05-03-2020);

10 maart 2020

Noordeinde 126

Verleggen oprit

• de naam en het adres van de indiener

10 maart 2020

Lisstraat 33

Veranderen voorgevel

• de dagtekening

• 1 bootwrak bij De Gouwe (06-03-2020);

10 maart 2020

Herculesweg 10

Vergroten woning

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• 1 fietswrak bij de Herculesstraat (05-03-2020);

• 1 gebroken basketbalpaal bij de Dr. M.L. Kingstraat (10-3-2020).
De fietsen worden zes weken bewaard en de
basketbalpaal twee weken. 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. De boot is in
bewaring gesteld bij Hoogwout Berging B.V. De
eigenaar kan zich gedurende de bewaartermijn
melden bij Hoogwout met bewijs van eigendom.
De opslagkosten worden door Hoogwout in rekening gebracht conform de vigerende tarieven
van Hoogwout.
Meer informatie zie www.hoogwoutberging.nl.
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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

Verzonden

Vergunning Wet natuurbescherming
Ter inzage legging vergunning Wet natuurbescherming Welcome
to the Future
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD-NHN) heeft het ontwerpbesluit ex artikel 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming voor het
organiseren voor het festival Welcome to the Future op 25 juli 2020 aan de
Pikpotweg,Twiske te Landsmeer gedurende zes weken ter inzage gelegd.
De OD-NHN is telefonisch bereikbaar via 088-1021300 en per mail via
postbus@odnhn.nl. Het ontwerpbesluit kan uitsluitend na een telefonisch
gemaakte afspraak worden ingezien. Gedurende de hiervoor genoemde
termijn van zes weken kan één ieder een eventuele zienswijze over dit
ontwerpbesluit aan de OD-NHN bekend maken. De schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan OD-NHN, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn onder vermelding van het zaaknummer OD.299645.
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester van Landsmeer. Zie bij Bezwaarmogelijkheid
voor alle informatie.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

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. Zie
bij Bezwaarmogelijkheid voor alle informatie.

Balie Publiekscontacten
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

Perceel

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

• de gronden van het bezwaar
Een 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.

Afval inleveren bij de
gemeentewerf Landsmeer?
Neem uw
legitimatie- en
adresbewijs mee!
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