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Oranje Comité zoekt nieuwe leden
Elk jaar organiseert het Oranje Comité van Landsmeer namens en onder verantwoordelijkheid van het college van B&W
Koningsdag en de 4 mei herdenking in de Calkoenstraat. De laatste jaren is het comité kleiner geworden. De burgemeester is daarom op zoek naar nieuwe leden.
Wie zoekt de burgemeester?

•• En heeft u per jaar ongeveer 10 dagen de tijd om mee te
helpen met het organiseren van Koningsdag en de 4 mei
herdenking?
Meld u dan nu aan! Stuur een e-mail naar communicatie@
landsmeer.nl met uw naam en adresgegevens en uw motivatie waarom u graag lid wilt worden van het Oranje Comité.

Oranje Comité
Landsmeer

Uit alle inzendingen zal het comité samen met B&W een
selectie maken van mensen die worden uitgenodigd voor een
gesprek.

Verwijderen

fietsen

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

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN,
VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
Op grond van artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het
college van burgemeester en wethouders van Landsmeer bekend dat zij
op 23 oktober 2018 het mandaat- en machtigingenregister 2018 heeft
vastgesteld.

•• Hecht u aan traditie en staat u ervoor open om traditie op
een nieuwe leest te stoelen?

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Bekendmakingen
Vaststelling mandaat- en machtigingenregister 2018

•• Bent u thuis in Landsmeer en wilt u zich graag inzetten voor
de Landsmeerders?

Openingstijden
Gemeentehuis
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Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een
besluit te nemen en/of te ondertekenen. Het bestuursorgaan blijft volledig
verantwoordelijk voor de krachtens mandaat genomen besluiten en mag
de bevoegdheid te allen tijde zelf blijven uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere richtlijnen geven.
Inzage: het mandaat- en machtigingenregister 2018 ligt vanaf 22 november 2018 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.

Aan de openbare weg staan deze fietsen geparkeerd. Dit is in strijd met artikel 5:12, lid 3, van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Landsmeer 2017. De fietsen zijn door de handhaver voorzien van een gele sticker met datum.
Wanneer de eigenaren de fietsen niet zelf van de openbare weg verwijderen, zal de gemeente de fietsen na 11 december 2018 verwijderen. De eigenaren kunnen voor vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

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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