Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

Gemeente Landsmeer

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

NL DOET, doet u ook mee?
Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart zijn de landelijke NL DOET-dagen. Op deze dagen kunt u bij veel vrijwilligersorganisaties
een steentje bijdragen. Ook in Landsmeer.
Burgemeester Van der Stoel en wethouders Van Baarsen
en Quakernaat steken ook hun handen uit de mouwen op
zaterdag 10 februari. De burgemeester is in het Dorpshuis om
het terras en de tuin op te knappen, wethouder Quakernaat
helpt mee opruimen in het Dienstencentrum, en wethouder
Van Baarsen maakt Speeltuin Jonge Kracht klaar voor het
buitenspeelseizoen.

Uw belastingzaken
voortaan eenvoudig en snel
online regelen
Onlangs heeft u de aanslagen voor de gemeentelijke
belastingen van Landsmeer ontvangen. Gemeente
Amsterdam verzorgt al jaren de heffing en inning voor
Landsmeer. De dienstverlening van Belastingen gemeente
Amsterdam is vereenvoudigd.
De volgende belastingzaken kunt u voortaan online regelen
via www.amsterdam.nl/belastingen:
•• Taxatieverslag en oude aanslagen inzien: online vindt u alles
terug wat u online hebt geregeld.
•• Betalen: u krijgt geen acceptgiro’s meer. Voortaan kunt u
met iDEAL al uw belastingaanslagen, herinneringen en
aanmaningen betalen.
•• Automatische incasso: betalen in acht termijnen? Regel het
online.
•• Bezwaar indienen: u krijgt geen papieren bezwaarformulier,
maar kunt nu digitaal eenvoudig uw bezwaar indienen.
•• Kwijtschelding aanvragen: er zit geen kwijtscheldingsformulier bij uw aanslag. Kwijtschelding vraagt u online eenvoudig
en snel aan.
•• Gegevens wijzigen: online worden uw nieuwe gegevens
meteen verwerkt.
Voor het digitaal regelen van uw belastingzaken hebt u DigiD
(particulieren) of eHerkenning (ondernemers) nodig. Nog
geen DigiD of eHerkenning? Vraag het vandaag nog aan via
DigiD.nl of eHerkenning.nl

Wilt u ook meedoen met NL DOET in Landsmeer? Kijk op
www.nldoet.nl en meld u aan.

Meer informatie vindt u op www.landsmeer.nl, zoek op verkiezingen.

22 februari 2018

Voorheen ging u voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart naar Het Middelpunt. Vanaf nu vraagt u
de gehandicaptenparkeerkaart aan op het gemeentehuis.
U kunt tijdens de openingstijden terecht bij de afdeling
Burgerzaken.

Gratis abonnement
WonenPlus voor alle
75+ers
De gemeente Landsmeer vindt het belangrijk dat inwoners
zelfstandig kunnen leven en dit zo prettig mogelijk kunnen
doen in hun eigen omgeving.
WonenPlus is een organisatie die de mensen daarbij kan
helpen. Om die reden bieden wij alle inwoners van 75 jaar en
ouder het abonnement van WonenPlus gratis aan voor 2 jaar.
Dit geldt ook voor de bestaande abonnees.
WonenPlus biedt in de gemeente Landsmeer praktische
dienstverlening en persoonlijke ondersteuning die worden
uitgevoerd door vrijwilligers. Voorbeelden van deze diensten
zijn de boodschappendienst, de telefooncirkel en
klusjes in en om het huis.
Alle 75+ers ontvangen
binnenkort een brief met
meer informatie en een
aanmeldingsformulier.

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

Perceel

Onderwerp

22 februari 2018

Meervalweg 45

Plaatsen dakkapel en carport

23 februari 2018

De Gouwe 17

Bouwen logiesgebouw

23 februari 2018

Wijkpark

Plaatsen multifunctionele
sportvoorziening

25 februari 2018

Van Beekstraat 46

Sloop en nieuwbouw woning

25 februari 2018

Purmerland 89A

Verbouwen woning

28 februari 2018

Hermessingel 3

Uitbreiden woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De
aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact
op met het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m vrijdag van
9.00-12.00 uur).

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek door team Publiekscontacten is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente staan ingeschreven.
J.A.H. ten Rouwelaar Geb. 29-06-1978 Datum uitschrijving 29-01-2018
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen
dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten:
de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker
gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan: Burgemeester en wethouders van
Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

Verwijderen langdurig
gestalde fietsen
In en rondom het winkelcentrum in Landsmeer staan
een aantal lang gestalde fietsen. De gemeente gaat deze
fietsen binnenkort verwijderen.
Ze zijn door het team Handhaving voorzien van een gele
sticker met datum. Twee weken na deze publicatie worden de
fietsen zes weken gestald op de gemeentewerf.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Ontvangen

8 maart internationale vrouwendag.
Ga stemmen, uw goed recht!

Balie Publiekscontacten
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

Alfred Stanislaus Kaczmarek gehuwd met 		
Annie Teklenburg

Aangevraagde Vergunningen

Gehandicaptenparkeerkaart
aanvragen op gemeentehuis

Als uw fiets verwijderd is, kunt u deze ophalen, tegen betaling
van de gemaakte kosten, bij de gemeentewerf. Een foto van
de fietsen vindt u op www.landsmeer.nl, zoek op fietsen.

Openingstijden
Gemeentehuis

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

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op
die dag kiezen Landsmeerders die 18 jaar en ouder zijn en
die mogen stemmen, hun nieuwe raadsleden.

Op 21 maart wordt ook een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD,
de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden en hoe het toezicht is geregeld.

Bekendmakingen
Burgerlijke stand

Gemeenteraadsverkiezingen
en referendum op 21 maart
Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de gemeenteraad van de gemeente Landsmeer
komen. Zo oefent u als inwoner invloed uit op de besluitvorming over zaken die u direct aangaan in uw eigen dorp.

Uitgave 10 · 6 maart 2018

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

Raadsleden, fractievertegenwoordigers, burgemeester, griffier en griffiemedewerker zeggen: “Met het oog op internationale vrouwendag op 8
maart en 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2018 laten we ons als vrouwen, die
betrokken zijn bij de lokale politiek in Landsmeer, graag zien. We doen een
oproep aan alle vrouwen in Landsmeer om actief deel te nemen aan de
politiek. En ga stemmen op 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen,
het is uw goed recht!”
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