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gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via: www.landsmeer.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

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

Geweigerde aanvragen
Perceel

Onderwerp

28 april 2022

Langhuislaan 37

Het plaatsen van een opbouw op bestaande berging

Verleende monumentenvergunningen
Perceel

Onderwerp

28 april 2022

Dorpsstraat 43

Het herstellen van de fundering

Degenen die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpplan bij de gemeenteraad hebben kenbaar
gemaakt, alsmede belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij daartoe
niet in staat zijn geweest, kunnen gedurende voornoemde beroepstermijn van zes weken schriftelijk
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn -naast een beroepsschrift- een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontvangen

Verzonden

Uitgave 17 · 27 april 2022

Zonder dit verzoek treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking
direct na afloop van de beroepstermijn.
Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het vastgestelde bestemmingsplan
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepsschrift.

Dit besluit treedt in werking na zes weken na de datum van bekendmaking. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. De werking van een monumentenvergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het
beroep of eventueel hoger beroep is beslist. Belanghebbenden, onder wie de vergunninghouder
kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen. Het besluit ligt vanaf 28 april 2022 zes weken ter inzage in de inzageruimte van het gemeentehuis.
Informatie: Afdeling Ruimtelijke Zaken

Kennisgevingen
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
ten behoeve van Dorpsstraat 43 OV2021100 (2022omg0241)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op grond van artikel 3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat omgevingsvergunning is verleend
ten behoeve van het herstellen van de fundering aan Dorpsstraat 43 te Landsmeer.

Aan de indiening van zowel een beroepsschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten
verbonden.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:
SC Purmerland Voetbaltoernooi met aansluitend feest voor leden 25 mei 2022 van 16.00 tot 01.00 uur.

Uitnodiging herdenkingsbijeenkomsten
woensdag 4 mei 2022

Ingekomen zienswijzen

Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van harte uit om
de herdenkingen op woensdag 4 mei in Landsmeer bij te wonen. Om 15.00 uur vindt de
plechtigheid plaats in het Landsmeerderveld en om 20.00 uur in de Calkoenstraat. U wordt in
de gelegenheid gesteld om bloemen te leggen bij beide monumenten. Dit jaar kan het 99th
squadron van de Royal Air Force er net als de voorgaande twee jaar helaas niet bij aanwezig
zijn. In 2023 hopen wij ze weer te mogen verwelkomen.

Met ingang van 2 maart 2022 heeft het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken gedurende
zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Programma herdenkingsbijeenkomsten woensdag 4 mei 2022

Het besluit tot vergunningverlening heeft betrekking op de volgende onderdelen/activiteiten:
• activiteit bouwen bouwwerk (B1230)
• Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

Procedure
Het definitieve besluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 28 april 2022 voor zes
weken digitaal ter inzage in het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.landsmeer.nl. Gedurende
de voornoemde periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijzen naar voren hebben
gebracht een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen de verlening van de omgevingsvergunning.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest om een zienswijze in te dienen. In de onderstaande alinea meer informatie over het
voornoemde.

Middagprogramma bij het Vickers-Wellington monument in het Landsmeerderveld
14.45 uur

• Muziekvereniging De Eendracht speelt een aantal muzikale stukken
• Toespraak door burgemeester L. de Lange namens de gemeente
• Toespraak door de heer J. Graas namens Stichting Aircraft Recovery Groep
• De Last Post
• 2 minuten stilte

Beroep
In gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met
ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze kenbaar is gemaakt. Wanneer een beroepschrift is ingediend kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij
de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR Haarlem. U kunt het beroep en het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via mijn.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aankomst en herdenkingsbijeenkomst bij het Vickers-Wellington monument:

• Het Nederlandse en Engelse volkslied
• Kransleggingen

Avondprogramma bij het monument in de Calkoenstraat
18.00 uur

Nederlandse vlaggen in de gemeente halfstok *

		

(gemeentehuis, politiebureau, Hervormde Kerk, Calkoenstraat-monument).

18.45 uur

Ontvangst veteranen op het Gemeentehuis

19.20-19.30 uur Verzamelen Raadhuisplein

Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met
de gemeente via tel. 020 – 48 77 111.

19.35 uur
		

Start stille tocht vanaf het gemeentehuis naar het herdenkingsplein 		
Calkoenstraat. Veteranen lopen mee in de stille tocht

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Breekoever Fase 3 (noordblok) Landsmeer”

19.45 uur
		

Aankomst bij het monument waar muziekvereniging Amicitia muziek ten
gehore zal brengen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maakt ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Landsmeer bij besluit van 17
februari 2022 het bestemmingsplan “Breekoever Fase 3 (noordblok), IDN-nummer: NL.IMRO.0415.
BP0420003018-VA01) heeft vastgesteld.

19.59-20.00 uur De Last Post gevolgd door 2 minuten stilte
20.02 uur

Het Nederlandse en Engelse volkslied

20.04 uur

Toespraak door burgemeester L. de Lange

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een woningbouwplan voor de invulling van het laatste
deel van de wijk ‘Breekoever’ en bestaat uit de bouw van 18 woningen waaronder 10 seniorenwoningen.

		

Toespraak door Ine van Brenk-Wietsma, voorzitter Oranje Comité

20.20 uur

Kranslegging door:
• Het college van burgemeester en wethouders

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het vastgestelde bestemmingsplan en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen, tijdens openingstijden, met ingang van 28 april 2022

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

• De gemeenteraad
• De veteranen Landsmeer
		
		

Hierna wordt de opening van het defilé ingezet. Tijdens het defilé wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om bloemen te leggen bij het monument.

tot 21.00 uur
		

Na afloop van het defilé bent u van harte welkom in Het Kruispunt om een kopje
koffie of thee te drinken en te luisteren naar muziek.

*U mag uw vlag ook halfstok hangen

