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6 en 7 december:

Bekendmakingen

Controle- en reparatieronde openbare verlichting

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

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.

Burgerlijke stand
Overlijden

Is de oorzaak een stroomstoring, dan wordt dit door Liander
verholpen op een ander tijdstip. De eerstvolgende controle
vindt plaats op 6 en 7 december.

25 november 2018 Adriana Berta van den Broek gehuwd met 		
Johannes Wilhelm Poeltuijn

Storingen kunt u doorgeven via gemeente@landsmeer.nl of
telefonisch via 020-4877111. Vermeld altijd het nummer van
de mast of de straat met dichtstbijzijnde huisnummer.

Aangevraagde vergunningen

Inloopbijeenkomst
glasvezel
Ambassadeurs van het glasvezelinitiatief
organiseren op zaterdag 8 december
aanstaande een inloopbijeenkomst voor
inwoners die vragen hebben over het glasvezelinitiatief van Glasvezel buitenaf.

Tijdstip: 11:00 uur tot 15:00 uur
Voor vragen met betrekking tot de rol van de
gemeente is wethouder Quakernaat aanwezig van 13:00 – 14:00 uur.

Oranje Comité zoekt nieuwe leden, herhaalde oproep.
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.

naam en adresgegevens en uw motivatie waarom u graag lid
wilt worden van het Oranje Comité.

Wie zoekt de burgemeester?

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

•• 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

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
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Perceel

Onderwerp

16 november 2018

Van Beekstraat 294

Bouw opslagruimte

19 november 2018

Harpoenier 18

Plaatsen dakkapel

20 november 2018

Purmerland 81

Zijgevelwijziging

23 november 2018

Purmerland 89A

Plaatsen 2 poorten en hek

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
Plaatsen 2 dakkapellen

27 november 2018 Scheepsbouwersweg t.o. Tijdelijk plaatsen van
nr. 5
een prieel (jongeren
ontmoetingsplek)

Locatie: Café De Drie Zwanen (Den Ilp)

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

Ontvangen

19 november 2018 Marskramer 8

U bent van harte uitgenodigd om langs te
komen met uw vragen.

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

Aanwijzingsbesluit locosecretarissen Landsmeer 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer hebben op 27 november 2018 besloten om bij verhindering of
ontstentenis van de gemeentesecretaris de volgende managers als
locosecretarissen aan te wijzen:
•• de heer R. Dekker
•• mevrouw I. Andringa
De aanwijzing als loco-secretaris vervalt, indien de aanstelling van de
genoemde managers bij de gemeente Landsmeer eindigt.
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