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De gemeente Landsmeer gaat ook werken op afspraak

Bekendmakingen

Het is nu ook mogelijk om voor een aantal producten en diensten een afspraak te maken bij de gemeente. Met een
afspraak bent u direct aan de beurt op een tijdstip dat u uitkomt. Plan uw afspraak nu 24 uur per dag online via, 		
https://afspraken.landsmeer.nl/ Ook staat er een link naar het afsprakensysteem bij het product op onze website.
Afspraak
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(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

•• Uittreksel Burgerlijke Stand

Na het maken van de afspraak volgt een digitale bevestiging
en een overzicht van de zaken die meegenomen moeten
worden. Inwoners zonder internet kunnen telefonisch een
afspraak maken. Uiteraard kunt u ook nog zonder afspraak bij
ons langskomen. U kunt een afspraak maken voor de onderstaande producten.

Burgerlijke stand

•• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Getrouwd

•• Legalisatie van handtekening (garantverklaring)

26 augustus 2019

•• Uittreksel attestatie de vita

Overlijden

•• Aanvragen briefadres

20 augustus 2019

•• Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Producten waarvoor een afspraak gemaakt kan
worden:

Edwin van Hoek en Geertrui Bols
Alfons Hendrik Antonius Lindner gehuwd met 		
Constance van Huijstee

Aangevraagde vergunningen

•• Paspoort of zakenpaspoort / spoed

Ontvangen

•• Nederlandse identiteitskaart / spoed

Perceel
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•• Tweede paspoort

Onderwerp
Bijbehorend bouwwerk bouwen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

•• Vluchtelingenpaspoort

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

•• Vreemdelingenpaspoort

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen

•• Rijbewijs vernieuwen / spoed

Kennisgeving incidentele festiviteit

•• Aangifte van geboorte doen

Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:

•• Erkenning kind na de geboorte

PKN “Het Kruispunt”, verjaardagspartij 7 september 2019 van 20.00 tot
01.00 uur, ontmoetingstafel op 30 oktober 2019 van 16.00 tot 22.00 uur en
concert op 10 november 2019 van 14.00 tot 19.00 uur.

•• Voornemen huwelijk of geregistreerd partnerschap melden
•• Hervestiging vanuit het buitenland

Mandaat- en machtigingsbesluit tijdelijk huisverbod
Gelet op artikel 3:42 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod.
Op 26 augustus 2019 heeft de burgemeester van Landsmeer aan de
hulpofficier van justitie mandaat- en machtiging verleend voor het nemen
van het besluit tot het opleggen van een huisverbod en daarmee verband
houdende handelingen.
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EVENT

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.

Beste ondernemer,
Hoe kun je door samenwerking meer omzet genereren en hoe presenteer je
jezelf als ondernemer? Kom met vragen en ga met antwoorden naar huis!
De gemeenten Landsmeer en Waterland organiseren een netwerkbijeenkomst
met gastsprekers en een workshop pitchen voor alle zzp‘ers in de regio Waterland.

Dinsdag 17 september a.s. van 19.30 – 22.00 uur
bij Sail en Surf Center, Galgeriet 5G in Monnickendam

Gastsprekers
1. Jan Peter Valk (ondernemer van het jaar 2018, gemeente Waterland)
van Kernpraktijken Fysiotherapie Ooster Ee in Monnickendam.
2. Elize Overmars, inkoper gemeente Waterland vertelt hoe je als zzp’er in
beeld komt bij de gemeente voor opdrachten.
3. Mylene Oudejans van Studio van Hout in Landsmeer presenteert haar
unieke businessruimte voor groepen en zelfstandigen.

Programma

Workshop pitchen

19.15 uur

Inloop

19.30 uur

Opening door wethouder Bas ten Have van de
gemeente Waterland

19.35 uur

Gastsprekers

Clara Overes, trainer en ondernemer sinds 2000 biedt een workshop pitchen aan, waarbij je handige tips en tricks krijgt. Na een korte pauze krijg je
60 seconden de tijd om jezelf te pitchen. Hier wordt feedback op gegeven,
zodat je er het maximale uithaalt.

19.55 uur

Workshop pitchen

20.30 uur

Pauze

20.45 uur

Pitchen met feedback

21.30 uur

Afsluiting door wethouder Richard Quakernaat
van de gemeente Landsmeer

21.35 uur

Netwerkborrel

Breid je netwerk uit en laat je inspireren tijdens deze bijeenkomst onder het
genot van een hapje en drankje.

22.00 uur

Einde bijeenkomst

Aanmelden en of meer informatie via economischezaken@waterland.nl

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

Netwerken

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

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met andere zzp’ers uit de regio,
leden van het college van gemeenten Landsmeer en Waterland en van de
ondernemersverenigingen, dus vergeet vooral je visitekaartje niet.

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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