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Verwijderen aanhangwagens Scheepsbouwersweg
Aan de Scheepsbouwersweg ter hoogte van nummer 1D staan twee aanhangwagens geparkeerd aan de openbare weg
in strijd met artikel 5:6, lid 1 onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017.
De twee aanhangwagens zijn door Team Handhaving voorzien van een gele sticker met datum. Wanneer de eigenaar
de aanhangwagen niet zelf verwijdert, zal de gemeente de
aanhangwagens op 24 oktober 2018 verwijderen.

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

Burgerlijke stand
Overlijden

De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact
opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

27 september 2018 Willem Jan Wals gehuwd met Aaltje Band

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

5 oktober 2018 Nieuwe Gouw 102, 102A en 104
Realisatie van 3
(voorheen Nieuwe Gouw 102-104) appartementen

Verwijderen aanhangwagen Stoutenburg
Aan de Stoutenburg ter hoogte van nummer 1 staat een
aanhangwagen geparkeerd aan de openbare weg in strijd
met artikel 5:6, lid 1 onder a, van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Landsmeer 2017. De aanhangwagen
is door Team Handhaving voorzien van een gele sticker met
datum. Wanneer de eigenaar de aanhangwagen niet zelf
verwijdert, zal de gemeente de aanhangwagen op 24 oktober
2018 verwijderen.
De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact
opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

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.
Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u
hiervoor contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111. De
gemeente stuurt u dan de stukken digitaal toe.

Aankondigingen controle openbare verlichting
Maandelijks wordt er een controle- en reparatieronde gehouden van de openbare verlichting in
Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Storingen worden verholpen, onderhoud gedaan en controles
uitgevoerd. Is de oorzaak een stroomstoring, dan wordt dit door Liander verholpen op een ander
tijdstip. De eerstvolgende controle vindt plaats op 11 en 12 oktober. Storingen kunt u t/m 9 oktober
12.00 uur 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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