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Urgentiebewijs voor woning nodig? Betaal geen onnodige
kosten!
Bent u dringend op zoek naar een sociale huurwoning? Dan komt u in uw zoektocht op internet advertenties van
bureaus tegen die veel geld vragen voor het aanvragen van een urgentiebewijs bij uw gemeente. Door een bureau in te
schakelen maakt u geen grotere kans op een urgentiebewijs. Het kost u alleen extra geld. Een urgentiebewijs aanvragen
bij de gemeente kunt u gewoon zelf en kost u niet meer dan € 80,05.
Zaanstad (telefoon 14075 of digitaal via zaanstad.nl ). De
gemeente Zaanstad behandelt urgentie-aanvragen voor
Landsmeer. U krijgt bericht dat uw aanvraag is ontvangen
en een uitnodiging voor een gesprek met een woning-maatschappelijk werker. Voor de kosten van uw aanvraag (€ 80,05)
ontvangt u een acceptgiro. De kosten betaalt u ook als u
geen urgentiebewijs krijgt. U krijgt een brief van de gemeente
waarin de beslissing op uw aanvraag staat. Vervolgens moet u
zelf reageren op woningen via Woningnet.

Hulp nodig?
Heeft u moeite met het aanvragen van een urgentiebewijs?
Via het Middelpunt kunt u in contact komen met een
hulpverlener of vrijwilliger die u helpt bij het invullen van uw
aanvraagformulier. U kunt ook bij Middelpunt terecht voor
andere hulp op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot
12:00 uur. Of telefonisch via 020 – 487 7124. Deze hulp is
gratis.

Zelf een urgentiebewijs aanvragen
Veel mensen zoeken een sociale huurwoning in Landsmeer.
De wachttijd is hierdoor lang. Alleen in zeer uitzonderlijke
situaties kunt u voorrang krijgen. Bijvoorbeeld wanneer uw
huis onbewoonbaar is na brand of als er sprake is van ernstig
huiselijk geweld.
Kijk voor meer informatie hierover op Landsmeer.nl.
Een urgentiebewijs voor de gemeente Landsmeer vraagt u
bij de afdeling Klantcontact Vergunningen van de gemeente

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

2 augustus 2019

Zilverschoon 11

dakkapel voorzijde

6 augustus 2019

achter Den Ilp 69 bouw stal

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 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
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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

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

Burgerlijke stand
Overlijden
31 juli 2019

Josephus Triest gehuwd met 			
Frederika Jacoba Rachenberger

1 augustus 2019

Johan Pieter van Rij gehuwd met 			
Jacqueline Maria Liduina Poncin

Ambtshalve uitschrijving BRP
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.
Dit geldt voor:
Naam

Geboren

Johannes Anthonie Hendrikus ten Rouwelaar 29-06-1978

Datum
Uitschrijving
01-07-2019

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.
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