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Opening Sportpark Landsmeer
Op zaterdag 19 mei 2018 van 13:00 uur tot 16:00 uur wordt Sportpark Landsmeer feestelijk geopend door de wethouder.
De afgelopen tijd is er hard gewerkt om het sportpark nieuw leven in te blazen met een pumptrack voor mountainbikers/
bmx’ers en een beachvolleybalveld voor openbaar gebruik. Daarnaast is er een apart veldje dat gebruikt wordt door de
hondenclub als trainingsveld.

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

Burgerlijke stand

Leuke activiteiten
Tijdens de opening zijn er veel leuke activiteiten. Zo zijn er
sportdemonstraties, er worden clinics gegeven en er kan
worden gezeild met de Waterlandse punters. Ook de honden
worden niet vergeten.

Overleden

Er worden hondenkoekjes gemaakt en “tribe games” gespeeld
met de honden. Een DJ zijn zorgt voor feestelijke muziek. Voor
iedereen die aan alle onderdelen meedoet is er een verrassing.

Vertrokken naar onbekende bestemming

28 april 2018

Kortom, voor jong en oud is er genoeg te doen en alles is
gratis.

Foto: Ria de Boer

Verkeersveiligheid?
Helpt u ook mee?
Helpt u ook mee om de auto’s in uw eigen straat
te attenderen op de toegestane snelheid? Plak een
snelheidssticker op uw rolcontainer, deze zijn vaak
goed zichtbaar vanaf de weg. Helemaal als ze op
een vuilophaaldag bij elkaar langs de weg staan.
Fijn als uw buren dat ook doen!
Haal de stickers gratis af!

Foto: Ria de Boer

U kunt de gratis stickers afhalen bij de receptie
van het gemeentehuis. Er zijn 15 en 30 km stickers,
uiteraard afhankelijk waar u woont en daar geldende
snelheid (per huisadres 2 stickers).

Electrische laadplaats

Electrische laadplaats

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

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

Aanwijzing elektrische laadplaats bij Cassandrahof 16 te
Landsmeer.

Aanwijzing elektrische laadplaats bij Meervalweg 202 en
Roopkoper 13 te Landsmeer.

Bezwaarmogelijkheid

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van
toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit 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:

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet
tenminste bevatten:

A. de naam en het adres van de indiener

A. de naam en het adres van de indiener

B. de dagtekening

B. de dagtekening

C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht

C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht

D. de gronden van het bezwaar

D. de gronden van het bezwaar

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

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.

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.

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.

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

Hendrik Johannes Numan gehuwd met 			
Anita Christina Sprong

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.
G.R.A. Darson

geboren 24-02-1986

Datum uitschrijving 29-03-2018

D. Arends

geboren 16-12-1991

Datum uitschrijving 27-03-2018

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.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

1 mei 2018

Snoekstraat 17

Dakkapel plaatsen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

1 mei 2018

Harpoenier 64

Plaatsen dakkapel

2 mei 2018

Van Beekstraat 101

Plaatsen dakkapellen op het
achterhuis

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.
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