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Gemeente informeert inwoners Landsmeer over
verlevendigen Sportpark

Bekendmakingen

Het Sportpark in Landsmeer wordt steeds levendiger. Daarom organiseert de gemeente Landsmeer een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere gebruikers op maandag 28 mei van 19.30 tot 21.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis.
Komt u ook? Meld u dan aan via e-mail naar:
communicatie@landsmeer.nl

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

14 mei 2018

Fouragehaven 2

Plaatsen steiger

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.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Exploitatievergunning Direct Döner
De burgemeester heeft op 14 mei 2018 vergunning, als bedoeld in artikel
2:28 van de APV verleend voor het exploiteren van een droge horecagelegenheid (dat wil zeggen zonder alcohol) in het perceel Marktplein 9A te
Landsmeer.

Plannen en realisatie
Op deze avond informeert de gemeente de bewoners over de
plannen en realisatie van een beachvolleybalveld, een pumptrack voor mountainbikes, ontmoetingsplaatsen en de grondige aanpak van fietspaden, de verlichting en het onderhoud
van het park. Dit gebeurt aan de hand van beeldmateriaal en
impressietekeningen van het park. Na een algemene inleiding
van wethouder Richard Quakernaat kunnen inwoners zich
bij verschillende thematafels verder laten informeren over de
diverse onderwerpen.

Nieuws van de
Gemeenteraad
Gemeenteraadsvergadering
Landsmeer
Dinsdag 22 mei 2018 vindt een extra raadsvergadering
plaats waarin een stemming zal plaatsvinden over de
kandidaten voor het wethouderschap. Donderdag 17 mei
jl. hebben de drie kandidaat-wethouders zich gepresenteerd en op 22 mei 2018 worden er twee van de drie kandidaten gekozen. U bent van harte welkom vanaf 20:00 uur
in het gemeentehuis van Landsmeer.

Verzenddatum 14 mei 2018
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen zes
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.

Luister LIVE mee!
Komt u ook?
Omwonenden, maar ook sportverenigingen en andere gebruikers van het park worden uitgenodigd aanwezig te zijn.

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

Kunt u de vergadering niet bijwonen? Dan kunt u LIVE
meeluisteren via www.landsmeer.nl, klik op de paarse button
gemeenteraad.
U vindt daar ook de agenda en de vergaderstukken.

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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