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Ontmoet de nieuwe burgemeester
van Landsmeer: Léon de Lange

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen Perceel

Onderwerp

18 mei 2021 Rondebreek 220 Plaatsen dakkapel
Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u
(nog) niet reageren.

Kennisgeving straatnaambesluit
Er is een omgevingsvergunning verleend voor
het bouwen van 32 appartementen op het
terrein achter Dorpsstraat 60. Omdat er maar
beschikking is over één huisnummer (namelijk
nummer 60) en het niet wenselijk is letters toe te
kennen aan dit project is de Commissie Straatnaamgeving verzocht een nieuwe straatnaam
te bedenken. Een overleg tussen de commissieleden heeft geleid tot de keuze van de nieuwe
straatnaam “Olympiahof”. Deze naam is gekozen
omdat de straatnamen in de omgeving een
Griekse oorsprong hebben en het terrein zich
bevindt bij de Sportlaan en de sportvelden.

Uitgave 21 · 26 mei 2021

Kennisgeving afwijken bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel
3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend,
dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 2.12. eerste lid, onder
a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht medewerking te verlenen aan afwijking van het bestemmingsplan voor het
realiseren van zes huurappartementen op het perceel Den Ilp 180 B, Den
Ilp (OV2020098).
De gemeenteraad heeft voor de aanvraag een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen (vvgb) afgegeven. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 mei 2021 gedurende
zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat
1 te Landsmeer (uitsluitend op afspraak). Tevens zijn de stukken digitaal te
raadplegen op de website www.landsmeer.nl. Vóór afloop van de bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen omtrent het
ontwerpbesluit, de ontwerp-vvgb en de bijbehorende stukken naar voren
brengen, gericht aan het college van B&W van Landsmeer, postbus 1, 1120
AA Landsmeer.
Tijdens de bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het
mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak
via tel: 020-4877111.

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

Tijdens een bijzondere raadsvergadering op woensdag 19 mei is Léon
de Lange door Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning, beëdigd
tot nieuwe burgemeester van Landsmeer.
In zijn intredingsrede zei
hij onder andere: “Ik wil
geen burgemeester zijn
die op afstand toekijkt
naar onze inwoners en
alleen maar achter mijn
bureau zit. Ik wil u gaan
opzoeken, de verhalen
horen, met u lachen, een
arm om u heen slaan als
dat weer kan, er ‘gewoon’ voor u zijn.” Hij is
benieuwd naar de ideeën
die Landsmeerders, Ilpers
en Purmerlanders hebben en ontmoet u dan
Foto: Marcel Molle
ook graag.
Wilt u hem uitnodigen voor een gesprek?
Mail dan naar: ontmoetdeburgemeester@landsmeer.nl
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