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

Aangevraagde vergunningen

Koningsdag in Landsmeer

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

13 april 2022

Paterspoel 30

Het plaatsen van een dakkapel

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Op 27 april 2022 is het Koningsdag en Landsmeer viert dit met verschillende activiteiten.
Vrijmarkt
Tijdens Koningsdag is er van 06.00 uur tot 14.00 uur vrijmarkt!
Daarom zal je overal kraampjes, kleedjes en/of tafels tegenkomen met daarop allerlei verschillende waren. Natuurlijk is de
vrijmarkt ook een leuke mogelijkheid om zelf wat te verdienen.
Ga met je tweedehands spulletjes naar het vrijmarktgebied,
zoek een mooi plekje uit en probeer je artikelen te verkopen.
Je mag uitsluitend in het aangegeven gebied (zie kaart) staan.
Vrijmarkt buiten het aangegeven gebied is niet toegestaan en
hierop wordt gehandhaafd.

gesloten evenemententerrein ingericht. Dit evenement is om
00.00 uur afgelopen. Dit betekent dat de weg voor het Raadshuisplein de hele dag gesloten blijft voor verkeer en de omleidingsroute de gehele dag van kracht is. Ook de bussen rijden
een aangepaste route (zie kaart).

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

14 april 2022

Den Ilp 46 (M1950)

Het verhogen van het dak van de
woning op het perceel M1950

19 april 2022

Van Beekstraat 137

Het plaatsen van een uitbouw

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
mijn.rechtstpraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Wat mag ik verkopen?
De vrijmarkt is alleen bedoeld voor de verkoop van tweedehandsartikelen. Het is niet toegestaan om bederfelijke etenswaren te verkopen, dat gekoeld bewaard hoort te blijven of
voor het eten eerst verhit moet worden. Je mag wel fris in blikjes of plastic verkopen (glazen flesjes en normale glazen mogen niet vanwege de veiligheid).

• Wanneer u een verleende vergunning wilt inzien kunt contact opnemen
met de gemeente (omgevingsvergunning@landsmeer.nl of 0204877111). De stukken worden dan voor u klaargelegd.

Geen alcohol verkopen!
Het is verboden om alcoholische dranken (dus ook geen bier!)
te verkopen zonder dat je daarvoor een ontheffing hebt. Op
de verkoop van drank wordt tijdens Koningsdag gehandhaafd.
De politie of handhavingsambtenaar van de gemeente neemt
de drank in beslag.

Spelregels tijdens Koningsdag
Om Koningsdag tot een feest voor iedereen te maken heeft de gemeente een aantal spelregels opgesteld.

Parkeren verkopers vrijmarkt
Om de parkeerdrukte in de omliggende straten te verminderen, wordt verzocht om niet in de direct aanliggende straten te
parkeren maar de auto’s wat verder weg te parkeren.

Evenemententerrein
na vrijmarkt

Horeca-activiteiten Koningsdag

• Het is in horecagelegenheden aan de Calkoenstraat en de Dorpsstraat vanaf huisnr. 24 t/m 58 verplicht om dranken in plastic glazen
te verkopen.
• De Dorpsstraat, vanaf Dr. M.L. Kingstraat tot aan Tormentilstraat is
afgesloten tussen 06.00 uur en 14.00 uur voor al het verkeer. Dit
betekent dat je je spullen voor 06.00 uur met de auto kan brengen
en na 14.00 uur weer kan ophalen.

Op het Raadhuisplein voor het gemeentehuis is dit jaar een af-

Vrijmarktgebied

• De Dorpsstraat, vanaf de Sportlaan tot aan de Tormentilstraat is 27
april vanaf 06.00 uur tot 28 april 02.00 uur afgesloten.
• Het is verboden met verf op de weg een plekje voor de vrijmarkt te
reserveren.
• Tape en plakband waarmee een plekje voor de vrijmarkt wordt
afgezet, moet na afloop worden verwijderd.
Omleidingsroute
bussen

• Het is uitsluitend toegestaan om tweedehands spullen op de vrijmarkt te verkopen.
• Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te verkopen zonder
ontheffing.
• Het is niet toegestaan om bederfelijke etenswaren te verkopen.
• Non-alcoholische dranken mogen alleen in plastic glazen of blikjes
verkocht worden.
• Niet verkochte spullen moeten weer meegenomen worden en mogen niet op de openbare weg achtergelaten worden.

Langskomen op het gemeentehuis?
Maak een afspraak via afspraken.landsmeer.nl

Of bel 020-4877111
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