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Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets naar de stad
Sinds 1 januari is de hele bebouwde kom van Amsterdam,
dus ook Amsterdam-Noord, een milieuzone. Dat betekent
dat oude snor- of bromfietsen de stad niet meer in mogen.

21 maart gemeenteraadsverkiezingen
en referendum

Toch op uw oude brom- of snorfiets de stad in? Gemeente
Amsterdam laat weten dat zij tot 1 mei waarschuwt, en na 1
mei een boete van € 65,- uitschrijft.
Regel dus snel een ander vervoermiddel.
Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl, zoek op
milieuzone.

Kijk voor meer informatie op www.landsmeer.nl

Bekendmakingen

Let op: drie keer gewijzigde
openingstijden gemeentehuis

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

Burgerlijke stand
Overleden
7 maart 2018

Leendert Huijsmans gehuwd met
Kitty Hermine van der Wijngaart

8 maart 2018

Herma Sophia van Doesburg gehuwd met
Bas van Geel

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

7 maart 2018

Zuideinde 120

Nieuwbouw woning

11 maart 2018

Noordeinde 47

Bouwen terrasoverkapping

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).

Verzonden

Perceel

12 maart 2018

Waterlandse Hof 10, 11 en 12 Bergingen aan voorzijde
woningen

12 maart 2018

Vossestaartstraat 6

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

Onderwerp
Het plaatsen van een
dakopbouw

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

Maandag 26 en Goede Vrijdag 30 maart gesloten
Op maandag 26 maart en op Goede Vrijdag 30 maart zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf en het Middelpunt de gehele dag gesloten en
telefonisch niet bereikbaar. 26 maart vanwege een personeelsdag en
vrijdag 30 maart vanwege Goede Vrijdag.

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
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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

Woensdag 21 maart zijn de medewerkers van de gemeente van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht bezig met de werkzaamheden voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Daarom gelden op donderdag 22 maart
gewijzigde openingstijden. U kunt van 14.00 tot 19.30 uur terecht bij
de Publieksbalie voor het aanvragen van (reis-)documenten. U kunt de
gemeente wel de gehele dag telefonisch bereiken.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Commissie Bezwaarschriften
Commissie
d.d. 		uur
d.d.
dinsdagBezwaarschriften
20 maart 2018 19.30
dinsdag 20 maart 2018 19.30 uur

Verleende vergunningen

Openingstijden
Gemeentehuis

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.

Donderdag 22 maart open van 14.00 tot 19.30 uur

Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende kennisgeving binnengekomen:
• 10 november 2018 35+disco party
Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27

Ontheffing art. 5.2 APV
Op 9 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten Autodemontagebedrijf “De Boerenwagen”ontheffing als bedoeld
in artikel 5:2, vierde lid, van de APV ter verlenen voor het plaatsen van vijf
auto’s in de openbare ruimte voor het bedrijfsterrein in de periode van 9
maart 2018 t/m 31 december 2018. Datum verzending: 9 maart 2018.
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