Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

Gemeente Landsmeer

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

Afval scheiden: de groene container
Uit onderzoek blijkt dat de inhoud van de restcontainer voor ongeveer 33% uit GFT afval (groente, fruit en tuin) bestaat.
Dit is zonde want van dit GFT afval kan bijvoorbeeld compost of biogas worden gemaakt.
Het verbranden van deze grondstoffen is naast verspilling
ook nog eens een stuk duurder dan het verwerken via de GFT
container.

Uitgave 30 · 23 juli 2019

•• Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand

Dit mag er allemaal in de groene container:
•• Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen

Overlijden

•• Etensresten (inclusief visgraten en vleesbotjes)

4 juli 2019

Johanna Maria Elisabeth Wassenaar

13 juli 2019

Louise Antoinette Pol gehuwd geweest met 			
Meeuwes Pouwels

14 juli 2019

Agelika Jung gehuwd geweest met 			
Cornelis Marinus Jacobus Antoon Groeneveld

•• Brood
•• Kaaskorsten zonder plastic
•• Mest van kleine huisdieren

Ambtshalve uitschrijving BRP

•• Eierschalen

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
het bijhouden van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.

•• Pinda- en notendoppen
•• Papieren theezakjes en filters met koffieprut
•• Snijbloemen en kamerplanten

Gemeente Landsmeer ontwikkelt Landsmeerse visie op
cultuur

Dit geldt voor:
Mohamed Abdallah

Landsmeer kent een rijk verenigingsleven. Cultuur neemt een belangrijke plaats in in de gemeente. Daarom ontwikkelt
de gemeente Landsmeer samen met Landsmeerders die zich bezighouden met cultuur een toekomstvisie.
Onder cultuur verstaat de gemeente de meer kunstzinnige
Gezamenlijke toekomstvisie cultuur
vormen. Dit kan muziek zijn, theater, dans en beeldende kunst
en de productie, presentatie en participatie ervan. Al meer
dan 25 cultuurtoppers uit Landsmeer zijn uitgenodigd om
hun visie op cultuur te geven.

Alle verschillende visies samen vormen straks de basis voor
gesprekken die ook met inwoners van Landsmeer gevoerd
zullen worden. Op deze manier wil de gemeente tot een gezamenlijke toekomstvisie voor Landsmeer komen.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Opbrengst collecte:
Reuma Nederland opbrengst 2019 in Landsmeer € 2.566,08

Verleende toestemming weekmarkt
Op grond van artikel 2 van de Marktverordening gemeente
Landsmeer 2019 zijn de volgende toestemmingen voor
het innemen van een vaste standplaats op de weekmarkt
verleend:

Verzonden

Onderwerp

16 juli 2019

Bond Fish / C.D. Huynh / G.A. Molenaar /
Jan Swier V.O.F. / John’s Brood & Banket
/ Kaashandel Wals V.O.F. / Keurslagerij
Vlees & zo / L. Kunkels De Dropgigant van
Waterland / M.P.E. van Dijk / Noten en
zuidvruchten Beemsterboer / Price Club
V.O.F.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer
maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de
(voormalige) bewoner(s) van:
•• Schaepeboet 1

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

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.

Aangevraagde vergunningen
Perceel

Onderwerp

12 juli 2019

Lisstraat 26

Dak isolatie

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet
tenminste bevatten:

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen

A. de naam en het adres van de indiener
B. de dagtekening
C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht
D. de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
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.
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.

Verzonden

Perceel

Onderwerp

15 juli 2019

Lisstraat 25

Aanbouw aan de voorzijde

16 juli 2019

Noordeinde 109 en 111

Plaatsen van een dubbele brug

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.

24/7 gemeentelijke informatie? www.landsmeer.nl

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

18-06-2019

Ontvangen

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van

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

Datum uitschrijving

toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120
AA Landsmeer.

Bezwaarmogelijkheid

Openingstijden
Gemeentehuis

Geboren
03-09-1994

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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