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T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

Koninklijke Onderscheiding
Kent u iemand in uw omgeving die volgens u een koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u een decoratievoorstel
indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt.
De aanvraag moet uiterlijk zes maanden vóór de uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend. Gaat het om een
uitreiking tijdens de jaarlijkse lintjesregen? Dan moet de
aanvraag zelfs al op 1 augustus van het daaraan voorafgaande
jaar bij de burgemeester zijn ingediend.

28 juli 2018 Amy, dochter van Claire Wormsbecher en 			
Martijn van Dinteren
31 juli 2018 Kane, zoon van Jacoba Adriana Kok en Rik Pos

Huwelijk
27 juli 2018 Charlotte Louise Neeltje Besuijen en 			
Peter Gerard Hennie van de Kuit

Overleden
25 juli 2018 Wilhelmina Maria van Rooij, gehuwd geweest met 		
Lodewijk Groeneveld

Verwijderen fiets

Aangevraagde vergunningen

Aan de Zonnedauwstraat achter het gemeentehuis staat
een fiets geparkeerd in strijd met artikel 2:51, aanhef, onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Landsmeer 2017.
De fiets is door Team Handhaving voorzien van een gele
sticker met datum. Wanneer de eigenaar de fiets niet zelf
verwijdert, zal de gemeente de fiets op 15 augustus 2018
verwijderen.
De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact
opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Hersenstichting

€ 2442,80

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

21 juli 2018

Den Ilp 53a

Plaatsen van een kippenschuur

21 juli 2018

Den Ilp 53a

Duiker plaatsen

21 juli 2018

Den Ilp 53a

Schutting plaatsen

24 juli 2018

Purmerland 81

Dakraam 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.

Onderwerp
Open huis gemeente Landsmeer
15 september 2018 van 10.00 tot 13.00 uur,
Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.

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

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Onderwerp
Realisatie 3 appartementen

Verzonden

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

Perceel
Nieuwe Gouw 102-104

31 juli 2018

Verleende vergunningen Drank- en Horecawet &
Wet op de Kansspelen

Hartelijk dank voor uw bijdrage

Ontvangen
20 juli 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, 2003 BR Haarlem.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

€ 2413,35

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

Neem altijd vooraf even contact op met de gemeente waar
de persoon die u wilt voordragen woont. De gemeente bekijkt dan of deze persoon een koninklijke onderscheiding kan
krijgen. De gemeente legt u ook uit wat u verder moet doen
om het voorstel in te dienen. Gaat het om een aanvraag voor
een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen? Kijk dan op lintjes.nl voor meer informatie.

Reumafonds

Bekendmakingen
Burgerlijke stand

Wat kunt u doen?

Collecte

Uitgave 32 · 7 augustus 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
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