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Kinderen Landsmeer op gezond gewicht
De gemeente Landsmeer wil graag een gezondere leefomgeving voor alle kinderen in Landsmeer. Daarom wil zij de
ouders van jonge kinderen graag uitnodigen voor een groepsinterview.
Groepsinterview
Samen met de Hogeschool van Amsterdam organiseert de
gemeente twee groepsinterviews voor ouders. Tijdens deze
avonden vertellen ouders wat zij belangrijk vinden als het
gaat om een gezond leven voor hun kind en wat er nodig is in
Landsmeer voor een gezondere leefomgeving voor kinderen.
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• Woensdag 27 februari van 19.30 tot 21.00 uur in het
Dorpshuis Landsmeer
• Dinsdag 5 maart van 10.00 tot 11.30 uur in het Dorpshuis
Landsmeer
U ontvangt een kleine vergoeding voor uw deelname.
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De raad wil van u horen wat uw ideeën en
aandachtspunten zijn over de voorgenomen
bestuurlijke fusie.
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DE GEMEENTERAAD KOMT NAAR U TOE

De groepsinterviews zijn onderdeel van het project Bruggen
naar Gezond Gewicht. Met dit project wil de gemeente samen
met ouders en professionals ervoor zorgen dat alle kinderen
van 0 tot 18 jaar gezonder kunnen leven en meer kunnen
bewegen. Daarnaast is het doel van het project om kinderen
met overgewicht beter te ondersteunen en te helpen aan een
gezondere leefstijl.
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Bent u ouder van jonge kinderen en wilt u graag aan een van
Kunt u niet op de avond in uw eigen dorpskern,
deze groepsinterviews deelnemen? Of wilt u meer informakom dan gerust naar één van de andere
tie? Neem dan contact op met Dessie Lividikou, projectleider
avonden. Wij spreken u graag!
Bruggen naar Gezond Gewicht via d.lividikou@landsmeer.nl
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Kinderen Landsmeer op gezond gewicht

De gemeente Landsmeer wil graag een gezondere leefomgeving voor alle kinderen in Landsmeer. Daarom wil zij de
ouders van jonge kinderen graag uitnodigen voor een groepsinterview.
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Nieuws van de Gemeenteraad
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19.30 uur: behandeling van het bezwaarschrift van Volkstuindersvereniging Vlijtigveld tegen de verleende
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Schrijf je nu in voor
de JeugdSportPas

Workshop “Goed voorbereid” door
het Rode Kruis

UWS

Bekendmakingen

www.landsmeer.nl

EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Overlijden
22 januari 2019

Peggy Helen Willy Stoetzer gehuwd met
Johan Georg Habold

23 januari 2019

Mandert van der Klei gehuwd met Elkina Smedeman
Gerard Walst gehuwd met Roelfien Albertje Koops

Aangevraagde vergunningen
29-01-19 17:40
29-01-19 17:40
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Ontvangen

Perceel

Onderwerp

24 januari 2019

Purmerland 34

Funderingsherstel en aanbouw

24 januari 2019

Den Ilp 88

Brandwerende scheiding plaatsen

Rectificatie kompas verschenen op 22 januari 2019
16 januari 2019

Sportlaan 13 (ipv 17)/
Hermessingel 1

Dakopbouw op bergingen

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.
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Weigeringen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

25 januari 2019

Lisstraat 25

Plaatsen aanbouw aan voorzijde

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.

Landsmeer, 5 februari 2019.

