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Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets
naar de stad

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

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.

Burgerlijke stand

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.

Overleden

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl, zoek op milieuzone.

Helpt u ook mee met
de snelheidsactie?
Helpt u ook mee om weggebruikers zich
bewust te laten worden van de snelheid? Plak
een snelheidssticker op uw rolcontainer. Veel
rolcontainers zijn zichtbaar vanaf de weg.
U kunt de sticker afhalen bij de receptie van het
gemeentehuis. Deze week kan iedereen die aan
een woonerf woont een 15 km-sticker ophalen,
dit is de maximum snelheid voor een woonerf
(per huisadres 2 stickers).
En op vrijdag 14 april worden de 15 km-stickers
uitgedeeld op de markt tussen 10 en 11 uur.

Opvoedondersteuning voor ouders van pubers
Een puber opvoeden is niet altijd makkelijk. Soms is het best lastig om de sfeer in huis goed te houden en het positieve in
uw puber te blijven zien. Dat ervaren de meeste puberouders zo.
Positieve bijeenkomst in Landsmeer
Eind vorig jaar heeft opvoedkundige Marina van der Wal (zelf
ook moeder) een avond in Landsmeer verzorgd over opvoeden en omgaan met pubers over ‘Hoe hou je het gezellig’.
Deze avond was een groot succes. Ouders gaven aan dat er na
de training een betere sfeer in huis is, zij zich zelfverzekerder
voelen en dat ze weer ook de leuke kanten van hun kind zien.

Maar er zijn meer mogelijkheden voor opvoedondersteuning
in Landsmeer. Kijk voor meer informatie op www.middelpuntlandsmeer.nl

Gratis online ondersteuning met De OpvoedChallenge April

Avond voor goede ideeën over toerisme in Landsmeer op 18 april
Ziet u kansen op het gebied van toerisme voor Landsmeer? Kom dan woensdag 18 april van 19.30 tot 21.00 uur naar de
bijeenkomst op locatie van Scooter Experience op het Noordeinde 54a in Landsmeer. De avond wordt georganiseerd
door het platform toerisme van Landsmeer, Welcome in Landsmeer, enjoy Amsterdam countryside.
Het is een bijeenkomst voor ondernemers en anderen, die
Meer informatie

Interessante gastsprekers
Janneke Kreike van A-North www.a-north.nl en het Toeristisch
Ondernemers Platform Amsterdam Noord (TOP) komt haar
ervaringen in Amsterdam met ons delen en kan best practices
aanreiken vanuit A-North. Charles Kruip van the Digital
Concierge komt vertellen over een multifunctionele app
voor de toeristische sector die heel interessant is voor bed &
breakfast-houders. Gasten die in de regio verblijven kunnen
de app gratis downloaden en zien wat er in de regio allemaal
te doen is.
We sluiten af met een interactieve sessie, die de mogelijkheid
biedt om vragen te stellen aan onze gastsprekers en ruimte
biedt om samen relevante thema’s te bespreken. Ook als u
geen ondernemer of belanghebbende bent, maar als inwoner
mooie ideeën heeft op het gebied van toerisme, bent u van
harte welkom.

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

Neem voor meer informatie contact op met Aysin Yavas-Aktas,
op 020 - 48 77 161 of a.yavas-aktas@landsmeer.nl

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

3 april 2018

Riethalmweg 1 t/m 28,
Violierweg 1 t/m 29 m.u.v. 15,
Weegbreesingel 1 t/m 36 en
Zwanebloemweg 1 t/m 28

Het duurzaam renoveren
van woningen

3 april 2018

Wijkpark

Plaatsen mulifunctionele
sportvoorziening

4 april 2018

Hermessingel 3

Uitbreiden woning

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 http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen

Verzonden

Onderwerp

4 april 2018

Kermis op het parkeerterrein bij de Sportlaan van 21 april
2018 t/m 27 april 2018

2003 BR Haarlem. 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.
Informatie: afdeling RZ.

Nieuws van de Gemeenteraad
Bericht uit de raad: er is op 12 april geen Beelden Oordeelsvormende sessie.

subsidie in 2019 op grond van de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2016 kunnen hiervoor tot
1 mei 2018 een aanvraag bij de gemeente indienen.

De hele maand april besteedt de gemeente Landsmeer extra aandacht aan
snelheid in het verkeer.

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als
de instelling gebruik maakt van het daarvoor bestemde
subsidieaanvraagformulier.

U ziet door het hele dorp borden staan
om weggebruikers bewust te maken
van de maximumsnelheid. Kijk voor
meer informatie op www.landsmeer.nl

U vindt het formulier op www.landsmeer.nl, zoek op subsidieaanvraag 2018.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Bob ten Bosch gehuwd met Johanna Maria Woudenberg

Dien uw subsidieaanvraag
April is
in vóór 1 mei
verkeersmaand
Instellingen die in aanmerking willen komen voor een

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

29 maart 2018

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen zes
weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
de burgemeester van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,

Ouders van Landsmeerse pubers, biedt de gemeente Landsmeer een maand lang gratis online ondersteuning door
opvoedkundige Marina van der Wal aan. Het gaat om een
online training in april, de OpvoedChallenge DopApril.

willen meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van
toeristische activiteiten in Landsmeer.

Uitgave 15 · 10 april 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

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

