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Inzameldata plastic afval

Bekendmakingen

U kunt uw plastic afval in Landsmeer westzijde, Den Ilp
en Purmerland in de even weken (de week met GFT afval)
aanbieden en in Landsmeer Oostzijde, Purmerlanderrijweg
en Kanaalweg is dit in de oneven weken (de week van het
restafval).

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Afval wat wordt aangeboden op de andere inzameldagen wordt
niet door onze inzamelaar meegenomen. Hieronder vindt u
voor de volgende 2 maanden het inzamelschema.

Overleden
9 januari 2018

Inzameldagen Landsmeer
Westzijde, Den Ilp,
Purmerland

Inzameldagen Landsmeer
Oostzijde, Nieuwe Purmerlanderrijweg, Kanaalweg

Adrianus Hubertus Bosman, gehuwd met 		
Petronella Wijnanda van Stigt

12 januari 2018

Immie de Jongh, gehuwd geweest met 		
Rein Nico de Groot

13 januari 2018

even weken

oneven weken

Johanna Hendrika Ravenhorst, gehuwd met 		
Dirk Cornelis Hibma

vrijdag 26 januari

vrijdag 19 januari

13 januari 2018

Philippus de Jager, gehuwd met Sybilla Eusman

vrijdag 9 februari

vrijdag 2 februari

vrijdag 23 februari

vrijdag 16 februari

vrijdag 9 maart

vrijdag 2 maart

Burgerlijke stand

Bekendmakingen
Opbrengst collecte Natuurmonumenten 2017: € 402,Ontheffing Cyclomedia Technology B.V.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten ontheffing te verlenen aan Cyclomedia Technology
B.V. voor het rijden op gesloten wegvlakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in beheer van de gemeente Landsmeer ten behoeve van
het maken van 360 graden panoramafoto’s.

Wilt u weten hoe de afvalinzameling voor al het afval is geregeld, maar heeft u de afvalkalender niet ontvangen? U kunt de
afvalkalender nog steeds bij het gemeentehuis afhalen.

Nieuws van de Gemeenteraad

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:

Eerste Raadsvergadering 2018

Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s) van

Op donderdag 25 januari is de eerste raadsvergadering van 2018. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom op het gemeentehuis van Landsmeer om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Het is niet alleen de eerste raadsvergadering van
het jaar, maar ook de eerste vergadering van de waarnemend burgemeester Anne Lize van der Stoel. Zij zit deze vergadering de 25e voor.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
•• Het voorstel om wethouder Quakernaat te benoemen als lid
van het Algemeen Bestuur van Twiske-Waterland
•• De uitbreiding van de verordening Adviesraad Sociaal Domein op het gebied van cliëntparticipatie vanaf 2018
•• De aanpassing van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor de gemeente Landsmeer. Deze verordening
wordt aangepast, omdat de modelverordening van de
VNG is aangepast. Enkele artikelen zijn daardoor gewijzigd,
vervallen of toegevoegd.
•• De aanpassing van de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ voor de gemeente Landsmeer, waarin de
belangrijkste wijzigingen op het gebied van beschut werk
en proefplaatsing zijn.
•• De wijziging van de verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Landsmeer, zodat het voor werkgevers
en gemeenten eenvoudiger wordt om mensen met een
arbeidsbeperking in een baan te plaatsen.

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

•• Het opnemen van een delegatiebepaling in de Algemene
Subsidieverordening van gemeente Landsmeer.
Kunt u de vergadering niet bijwonen, dan kunt u LIVE meeluisteren via www.landsmeer.nl, klik op de button gemeenteraad, en luister LIVE mee. U kunt daar ook de vergaderstukken
vinden.

Met de Veilig Ondernemen Scan maakt u in vijf minuten
tijd inzichtelijk welke veiligheidsrisico’s uw onderneming
loopt. Vervolgens helpt de scan om passende preventieve
veiligheidsmaatregelen te nemen.
https://scans.mkbservicedesk.nl/veiligondernemenscan

Gemeentewerf
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u
tegen deze besluiten 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:
A. de naam en het adres van de indiener
B. de dagtekening
C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Word slimmer dan een crimineel en krijg in zeven
stappen inzicht in wat je kan doen om je veiligheid te
verbeteren.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Bezwaarmogelijkheid

D. de gronden van het bezwaar

Ondernemers opgelet;
Doe de veilig ondernemen scan!

Balie Publiekscontacten

•• Houtsniplaan 29 te Landsmeer.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de
voorzieningenrechter 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.
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