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Brandveilig het nieuwe jaar in
December: de laatste maand van het jaar is aangebroken, en de feestdagen zijn in zicht. Het is vroeg donker, en waar u
ook kijkt ziet u feestverlichting en kaarsen. Ze verhogen de sfeer, maar ook het brandgevaar in uw huis. Heeft u al stilgestaan bij de risico’s? Zo niet, dan hebben we hier vier tips:
•• Zorg voor moeilijk ontvlambare verlichting. Let hierbij op
het KEMA-keurmerk, dit geeft aan dat de versiering brandveilig is. Indien u twijfelt is het verstandig de versieringen
niet aan te schaffen.
•• Hang de versieringen op een strategische plek op, zodat er
niemand tegenaan kan lopen of het om kan stoten.

Gebruik ijzerdraad om de versieringen op te hangen, zodat ze
in het geval van brand niet snel naar beneden kunnen vallen.
Meer informatie over een brandveilige feestmaand vindt u via:
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/december-brandveilige-feestmaand.

Voor een bezoek aan de balie kunt u een afspraak maken via de
website of telefonisch via 020 4877 111.

26 november 2019 Willy Hoogland gehuwd geweest met Klaas van Vuure

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

€ 2.254,92

Hartelijk dank voor uw bijdrage

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit

Verleende vergunningen

Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:
Sportcafé de Remise, kerstfeestje met zangeres op zondag 22 december
2019 van 17.00 tot 01.00 uur.

Agenda Commissie Bezwaarschriften Landsmeer
Zittingsdatum: dinsdag 10 december 2019
19. 30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de afwijzing van
een verzoek om bijzondere bijstand voor tandartskosten.
20.00 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de weigering van
een urgentieverklaring op grond van de Huisvestings-		
verordening.
20.45 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de weigering van
een ontheffing van het inrijverbod Purmerland / Den Ilp
21.15 uur: behandeling van de bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit tot aanwijzing van een elektrische laadplaats bij het
perceel Lisstraat 35 in Landsmeer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben
besloten de volgende verkeersmaatregelen vast
te stellen:

Verzonden

Perceel

Onderwerp

26 november 2019

Noorderbreek 36

Verlengen van de
bestaande dakopbouw

26 november 2019

Reigerlaan 7

Plaatsen van een berging

•• 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.

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Datum uitschrijving 31-10-2019

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 november 2019

Dorpsstraat 80

Handelsreclame plaatsen

Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats
voor de bewoner(s) van Tormentilstraat 52 te
Landsmeer.

20 november 2019

Kanaaldijk 40a

Woning bouwen

21 november 2019

Noordeinde 124B

Functie kantoor omzetten
in maatschappelijk

Bezwaarmogelijkheid

25 november 2019

Noordeinde 126

Verleggen in-/ uitrit

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6
weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en wethouders, Postbus 1,
1120 AA Landsmeer.

26 november 2019

Noordeinde 132A

Inrit

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bevatten:
A. de naam en het adres van de indiener

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Nieuws van de Gemeenteraad
Openbare Beeld- en Oordeelsvormende sessie Gemeenteraad
Woensdag 4 december 20.30 uur gemeentehuis

B. de dagtekening

Verleende vergunningen

geboren 22-10-1960

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Collecte
Longfonds 2019

Vrijdag

Overlijden

R. van Dalen

U kunt hier onder meer terecht voor uw rijbewijs, uw paspoort en
aangifte burgerlijke stand.

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

Burgerlijke stand

Dit geldt voor:

donderdagavond 5 december is er geen avondopenstelling.
Wij zijn wel open tijdens de reguliere openingstijden overdag:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 – 12.00 uur.
Woensdag zijn we van 7.30 – 12.00 uur geopend.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Als
blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B & W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.

Geen avondopenstelling
Burgerzaken op 5 december

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

Bekendmakingen

Ambtshalve uitschrijving BRP

•• Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en apparaten die warm worden.

Openingstijden
Gemeentehuis

Uitgave 49 · 3 december 2019

C. een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht

Agenda:

D. de gronden van het bezwaar

2. Vaststellen agenda

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet.

3. Mededelingen

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter
van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook
bezwaar hebt gemaakt.

Eventuele insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen. Nota bene:
insprekers over geagendeerde onderwerpen kunnen inspreken bij het betreffende agendapunt. Een inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd.
Zijn er meer dan 6 insprekers, dan verdeelt de voorzitter de spreektijden.
Raadsleden kunnen vragen ter verheldering aan een inspreker stellen.

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.

7. Belasting- en legesvoorstellen en -verordeningen 2020

Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

1. Opening

4. Insprekers

5. Notitie beleidsuitgangspunten toeristisch verhuur woningen 2019
6. Huisvestingsverordening 2020
8. Actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid
9. Sluiting vergadering
De bijbehorende stukken en voorstellen kunt u hier vinden: www.landsmeer.nl/gemeenteraad.
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