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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

28 januari 2021 Van Beekstraat 190 Vervangende bedrijfswoning
29 januari 2021 Den Ilp 148

Voorgevel wijzigen

30 januari 2021 Den Ilp 30

Dakkapel plaatsen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

3 februari 2021

Lisstraat 35

Dak- en kozijnrenovatie

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen zes
weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:
zie kopje Bezwaarmogelijkheid.
• Wanneer u een verleende vergunning wilt inzien kunt een mail sturen naar
omgevingsvergunning@landsmeer.nl of wanneer u geen beschikking heeft
over een computer telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0204877111, wij zorgen dan dat de stukken voor u klaar liggen.

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

Verzonden

Onderwerp

2021-01-28

Exploitatievergunning Thai Ubon,
Dorpsstraat 62A te Landsmeer

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen: zie kopje Bezwaarmogelijkheid.

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

Wijziging tijden parkeerverbod Marktplein
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten het navolgende verbod op stilstaan op de wegen
rondom de ingang van het Marktplein te Landsmeer vast te stellen:
Vast te stellen
1. De aansluitende wegen* van de ingang van het Marktplein aan te
wijzen waar het verboden is stil te staan (verkeerbord E2):
a. De oostelijke weg komend vanaf het kruispunt/ingang Burgemeester Postweg naar het Marktplein aan de westzijde van de weg.
b. De oostelijke weg komend vanaf het kruispunt/ingang Burgemeester Postweg naar het Marktplein aan de oostzijde van de weg vanaf het
Marktplein tot en met de inrit van de parkeergarage Schrijvershuis.
c. De westelijke weg komend vanaf het Marktplein naar kruispunt/
ingang Burgemeester Postweg aan zowel oostzijde als westzijde van
de weg.
2. Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing
van de verkeersborden model E2;
3. Dit besluit kan worden aangehaald als het besluit “instellen van een
verbod op stilstaan op de wegen rondom de ingang van de het Marktplein vanaf de Burgemeester Postweg te Landsmeer”.
* (zie bijlage bij verkeersbesluit incl. locaties op luchtfoto te vinden op www.landsmeer.nl )

Motivatie
Er is een verzoek geweest de situatie op de toegangswegen aan de Burgemeester Postweg naar het Marktplein onder de loep te nemen en op dit
moment is de situatie niet voldoende veilig ingericht. Er mag theoretisch
gezien aan beide kanten van beide toegangswegen geparkeerd worden
(met uitzondering van voor de directe inrit van de garage). Wanneer dit
daadwerkelijk zou gebeuren kan er geen voertuig meer langs en is het
Marktplein onbereikbaar voor (vracht)verkeer en dienstvoertuigen via de
Burgemeester Postweg. Om dit probleem op te lossen wordt een verbod
op stilstaan ingevoerd op de toegangswegen tussen het Marktplein en de
Burgemeester Postweg.
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: zie kopje Bezwaarmogelijkheid.

Bezwaarmogelijkheid
U kunt tegen een besluit of een verleende of ingetrokken vergunning
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 voorzieningen-
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rechter 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.

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

www. landsmeer.nl
24/7

Ingetrokken (omgevings)vergunningen
wegens niet uitvoeren activiteiten
binnen redelijke termijn
Datum verzending: 4 februari 2021
• OV2011069 verleend op 6 december 2011 voor
het bouwen/slopen van een woning aan de
Kanaaldijk 18 te Landsmeer;
• OV2015026 verleend op 26 mei 2015 voor het
dichtzetten van een dakterras aan Drakenstein
33 te Landsmeer;
• OV2015085 verleend op 10 februari 2016 voor
het plaatsen van een dakopbouw aan het
Zuideinde 74G te Landsmeer;
• OV2016115 verleend op 2 februari 2017 voor
het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw aan de Van Beekstraat 74 te Landsmeer;
• OV2014067 verleend op 17 oktober 2014 voor
het oprichting van een B&B aan het Zuideinde
79 te Landsmeer;
• OV2016021 verleend op 23 juni 2016 voor het
verbouwen van een loods aan de Van Beekstraat 331 te Landsmeer;
• OV2017072 verleend op 24 september 2017
voor het plaatsen van hekwerken aan de Van
Beekstraat 331 te Landsmeer;
• Bouwvergunningen fase I en II onder nummer
B2009076 verleend op 26 augustus 2009 en 20
augustus 2010 voor het geheel vergroten van
de bestaande woning aan de Oostzanerrijweg
1 te Purmerland;
• OV2016028 verleend op 25 mei 2016 voor het
bouwen van een erker aan de voorzijde van de
Scholeksterstraat 2 te Landsmeer;
• OV2017016 verleend op 7 augustus 2017 voor
het bouwen van een uitbouw aan de zijgevel
van de woning aan het Noordeinde 43a.
Bezwaar: Een belanghebbende bij de ingetrokken vergunning kan binnen 6 weken na
het verzenden het besluit een gemotiveerd en
ondertekend bezwaarschrift indienen: zie kopje
Bezwaarmogelijkheid
• Voor meer informatie over deze besluiten kunt u
een mail sturen naar handhaving@landsmeer.
nl of, wanneer u geen beschikking heeft over een
computer, telefonisch contact opnemen met de
gemeente via 020-4877111.
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