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

Verleende vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

28 maart 2022

Van Beekstraat 231

Het isoleren en funderingsherstel
van de woning

30 maart 2022

Kaaskoper 38

Het plaatsen van dakkapellen

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

19 mei 2022 Sloot & slobrace 2022 - 17 juni 2022 van 17.00 tot 22.00 uur
Terrein “Hard gaat ie” te Landsmeer
24 mei 2022 Koebootrace 2022 - 5 juni 2022 van 12.00 tot 18.00 uur
achter Café De Drie Zwanen te Den Ilp

Uitgave 22 · 1 juni 2022

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.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
• Wanneer u een verleende vergunning wilt
inzien kunt contact opnemen met de gemeente (omgevingsvergunning@landsmeer.nl of
020-4877111). De stukken worden dan voor u
klaargelegd.

Langskomen op het gemeentehuis? Maak een afspraak via afspraken.landsmeer.nl Of bel 020-4877111

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

Boodschap burgemeester Léon de Lange
over één jaar burgemeesterschap
Beste Landsmeerders, Ilpers en Purmerlanders,
Iets langer dan een jaar geleden werd ik op 19 mei 2021 uw burgemeester.
De raadsvergadering waarin ik mijn ambtsketen kreeg omgehangen en
werd toegesproken, lijkt pas een maand geleden, maar is toch écht alweer
een jaar terug. In het afgelopen jaar heb ik veel inwoners, organisaties en
verenigingen mogen ontmoeten. Allen met verschillende achtergronden,
unieke ervaringen en verhalen over onze mooie gemeente. Hierdoor
leerde ik de gemeente al snel kennen en wakkerde mijn energie nog meer
aan.
Sinds augustus ben ik naast jullie burgemeester, samen met mijn gezin
ook inwoner van Landsmeer. Jullie warm welkom heeft eraan bijgedragen
dat wij onze draai hier helemaal hebben gevonden. Ik kondigde bij mijn
installatie al aan dat wij zouden opvallen en zo geschiedt: er wordt gevoetbald bij IVV, atletiek beoefend bij AC Waterland, geturnd bij Wilskracht,
getennist bij Heb Durf, gezeild op de Breek, gezwommen in de Breek en
muziek gemaakt bij Amicitia. Plekken waar wij vele van jullie regelmatig
ontmoeten.
Ook benoemde ik in mijn installatiespeech dat ik uitkeek naar de verschillende uitdagingen; in de samenleving, organisatie, politiek. En die zijn er
dit eerste jaar dan ook ten volle. Naast het raadswerk, zijn er grote thema’s
die ons allen (politiek en samenleving) bezig hielden, zoals het coronavirus,
de oorlog in Oekraïne en natuurlijk de verkiezingen en de mogelijke komst
van een nieuwe coalitie. Daar bovenop komt nog de uitzonderlijke situatie,
dat ik mijn eerste jaar afsluit als enige bestuurder.
Kortom, veel ingrijpende gebeurtenissen die samen met de waardevolle
momenten als mijn eerste Sinterklaasintochten in Landsmeer, Den Ilp &
Purmerland, Koningsdag en een indrukwekkende 4 mei herdenking in het
Landsmeerderveld en aan de Calkoenstraat, het eerste jaar hebben doen
omvliegen. Ik kijk met veel plezier uit naar de jaren die gaan komen en de
samenwerkingen met inwoners, politiek en de organisatie.
Ik dank u allen voor een prettig eerste jaar!

