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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen en referendum
Landsmeer 2018

Bekendmakingen

Vorige week woensdag waren de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst was 65,3%. Dat is hoger dan in 2014, toen
was de opkomst 61,4%.
VVD is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezing in Landsmeer. Met 1200 stemmen is VVD de
grootste partij geworden. De partijen D66 en Lokaal Landsmeer haalden respectievelijk 1081 en 1033 stemmen. Bij het
referendum over de inlichtingenwet stemde 45,9% voor en
50,6% tegen de wet.

Lente in aantocht: alle
bootjes weer het water in

Hou voor de actuele cijfers, de zetelverdeling en nog veel
meer de komende tijd www.landsmeer.nl in de gaten.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Geboorte
20 maart 2018 Philip Robert Jan Seibert, zoon van			
Roderick Reinier Erik Seibert en Lotte Annechien Struiksma

Controle openbare verlichting

Overleden
12 maart 2018 Elly van Eekeren gehuwd geweest met Pieter Cornelis Lont

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten

De winter is voorbij en het gras wordt binnenkort weer gemaaid. Heeft u een bootje op de kant liggen? Laat dit dan
snel te water. Vanaf mei controleert de gemeente hierop.
Maak uw bootje zo dicht mogelijk bij het water, en goed zichtbaar, vast aan de wal. Hiermee voorkomen we schade aan uw
en ons materiaal. En wilt u boten die niet meer geschikt zijn
om mee te varen, geheel verwijderen?

Uitgave 13 · 27 maart 2018

Op Goede Vrijdag 30 maart en Tweede Paasdag 2 april zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf en het Middelpunt de gehele dag gesloten en
telefonisch niet bereikbaar.

Iedere maand wordt de openbare verlichting in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland gecontroleerd en gerepareerd. Storingen worden verholpen, onderhoud gedaan en
controles uitgevoerd.
Als de oorzaak een stroomstoring is, dan wordt dit door
Liander verholpen op een ander tijdstip. De eerstvolgende
controle vindt plaats op 5 en 6 april.

Geef storingen door
Storingen kunt u t/m dinsdag 3 april per mail doorgeven via
gemeente@landsmeer.nl of telefonisch via 020-4877111.
Vermeld altijd het nummer van de mast of de straat met
dichtstbijzijnde huisnummer.

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

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

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
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