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Digitaal producten en diensten aanvragen

Bekendmakingen

Op www.landsmeer.nl kunt u ook steeds meer producten en diensten volledig digitaal afhandelen als u dat wilt.
Voorbeelden van producten of diensten die u volledig digitaal kunt afhandelen op:

nisch een formulier op te vragen. U kunt uw aanvraag doen
op een tijdstip dat u goed uit komt.

•• Aangifte overlijden

Hoe werkt het?

•• Huwelijk sluiten

U gaat op www.landsmeer.nl naar het door u gewenste
product. U vult daar het bijbehorende digitaal formulier in. Bij
sommige producten of diensten is het van belang dat u zichzelf kunt identificeren. Inwoners kunnen dit doen via DigiD,
bedrijven met behulp van eHerkenning. Dit geldt eigenlijk als
uw digitale handtekening. U hoeft dus nergens met pen een
handtekening te zetten, of een kopie van uw identiteitsbewijs
mee te sturen. Als er kosten aan het product of dienst verbonden zijn, kunt u deze direct betalen via iDeal. Aan het eind
van de aanvraag krijgt u een bevestiging van uw aanvraag en
wordt het proces van afhandeling bij de gemeente automatisch opgestart.

•• Verhuizing
•• Uittreksel BRP
•• Afschrift BS
•• Wijziging Naamgebruik
•• Verzoek verstrekkende beperking (geheimhouding)

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN,
VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
Burgerlijke stand
Overlijden
09-04-2019

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

11 april 2019

De Gouwe 22

Plaatsen dakopbouw

15 april 2019

Violierweg

Plaatsen speelvoorzieningen

DigiD

15 april 2019

Purmerland 24

Uitbreiden pand

Voor het aanvragen van de meeste producten is inloggen
met DigiD mogelijk. Voordeel van het gebruik van DigiD is
dat automatisch alle persoonsgebonden gegevens worden
ingevuld. Hierdoor verloopt de aanvraag en de behandeling
daarvan extra snel.

16 april 2019

Scheepsbouwersweg 13

Dak voorzien van een rieten kap

Niet alle producten kunnen volledig digitaal afgehandeld
worden. Zo vereist de wet bijvoorbeeld dat u aan de balie
verschijnt bij het verlengen van een paspoort of identiteitsbewijs.

Als inwoner of bedrijf kunt u veel producten 24 uur per dag/
7 dagen in de week bij de gemeente afhandelen. U hoeft niet
meer naar het gemeentehuis, of tijdens kantooruren telefo-

Landsmeer werkt continue aan het verbeteren van haar
dienstverlening en om de lijst met producten en diensten uit
te breiden. Waar mogelijk spelen wij in op wetswijzigingen.
Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten. Mail naar
gemeente@landsmeer.nl o.v.v. digitale producten.

Bewoners, experts en gemeente zorgen sámen voor
herinrichting Havenzathe

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)

De gemeente nodigt bewoners van Havenzathe uit om mee
te denken over het opnieuw ontwerpen van de eigen wijk.
Niet de gemeente maakt het plan, maar bewoners werken
samen met buurtgenoten, gemeente en deskundigen aan het
ontwerp. Dit gaat veel verder dan een bewonersavond.

Doet u mee?
De gemeente ontvangt bewoners graag op 20 mei 2019 om
19.30 uur in het Dienstencentrum Landsmeer om dit alles
te bespreken en af te spreken hoe we dit gaan organiseren.
Vanaf 19:00 uur staat de koffie met gebak klaar. Bewoners die
aanwezig willen zijn, worden gevraagd om zich vooraf aan te
melden via havenzathe@landsmeer.nl.

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Vergunningen
Geluidsontheffing
Op grond van artikel 4:6 van de APV heeft het college besloten een geluidsontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek op
het terras gelegen aan:
•• de Dorpsstraat 24 te Landsmeer op 27 april 2019 van 12:00 uur t/m 21:00
uur;
•• de Dorpsstraat 40B te Landsmeer op 26 april 2019 van 18:00 uur t/m
02:00 uur en op 27 april 2019 van 14:00 uur t/m 21:00 uur.

De openbare ruimte in de wijk Havenzathe wordt vernieuwd. De riolering is verouderd en moet worden vervangen. Dit
biedt de kans om ook de buitenruimte van de wijk aan te pakken. Dat wil de gemeente samen met de bewoners doen.
UITNODIGING: Samen werken, samen inrichten én
samen beslissen.

Dirk Jan Krüse gehuwd met 				
Jacqueline Karin van der Neut

Aangevraagde vergunningen

Dienstverlening

Voordelen digitaal aanvragen

Uitgave 17 · 23 april 2019

Samenwerken met BUURbook
Om de samenwerking met buurtbewoners goed te laten
verlopen, heeft de gemeente BUURbook gevraagd om het
proces te ondersteunen. BUURbook is een onafhankelijk, sociaal platform voor iedereen om informatie en ideeën te delen,
ook als bewoners niet aanwezig kunnen zijn.
De gemeente vraagt bewoners om hun ideeën of vragen voor
20 mei al op BUURbook te zetten en te reageren op ideeën
van buren. Schrijf u hiervoor in op havenzathe.BUURbook.nl/
inschrijven. U blijft dan ook automatisch op de hoogte van
de planvorming en discussie. U kunt ook de app BUURbook
downloaden en als buurt ‘Havenzathe’ kiezen.

Standplaats
Op grond van artikel 5:18 van de APV heeft het college besloten een
vergunning te verlenen voor het innemen van een standplaats voor het
pand aan de Dorpsstraat 25 te Landsmeer op 27 april 2019 van 14:00 uur
t/m 20:00 uur.
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op 2 april 2019 heeft het college een kennisgeving incidentele festiviteit
ontvangen inzake het ten gehore brengen van geluid in de inrichting aan
de Dorpsstraat 40b te Landsmeer op 26 april 2019 van 18:00 uur t/m 02:00
uur.
Kennisgeving collectieve festiviteit
Op 16 april 2019 heeft het college op grond van artikel 4:2, vierde lid, van
de APV besloten 27 april 2019 als collectieve festiviteit aan te wijzen.
Dit betekent dat er op 27 april 2019 ruimere geluidsnormen gehanteerd
worden voor horecagelegenheden.
Hierbij is het toegestaan maximaal 50 dB(A) LAeq (langere tijd gemiddelde)
gemeten op de dichtstbijzijnde woningen te produceren.
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. 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.
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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
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