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Samen buiten sporten

Bekendmakingen

Wilt u samen sporten in de openbare ruimte? Dat kan, maar let dan wel op de volgende punten:
Voorbereidingen
• Meld vooraf
- waar u wilt gaat sporten (openbare grasvelden zijn toegestaan, openbare parkeerplekken niet)
- hoe laat
- hoe vaak per week
- hoe groot de groep is (maximaal 20, inclusief trainers)
- wie de contactpersoon is
• Informeer omwonenden en laat weten dat ze bij overlast contact kunnen opnemen met handhaving@landsmeer.nl

Regels ter plekke
• U houdt zich aan de protocollen van de NOCNSF en de
RIVM
• U kunt geen gebruik maken van tenten of andere constructies
• Versterking voor muziek of instructies zijn niet toegestaan
• Als er bij de gemeente klachten binnenkomen van omwonenden kunnen de activiteiten stopgezet worden
• Aanwijzingen van de BOA’s en politie worden opgevolgd
• Bij het opzetten van de locatie houdt u zich aan de wegenverkeerswet (niet in het gras of op de stoep parkeren etc.)

Contact: Voor meldingen en informatie: h.chinatam@landsmeer.nl Bij klachten: handhaving@landsmeer.nl

Landsmeer aardgasvrij, inwoners: denkt u mee?
We gaan duurzamer wonen en leven. Ook in Landsmeer. Tussen nu en 2050 zullen we moeten overstappen van fossiele
brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
De gemeente vindt het belangrijk om haar inwoners daarbij
Wanneer?
te betrekken. Samen zorgen we ervoor dat we duurzaam,
maar ook toekomstbestendig, comfortabel en betaalbaar
gaan verwarmen, douchen en koken.
Iedere verandering begint met informatie. Daarom hebben
wij de presentatie ‘Landsmeer aardgasvrij’ opgenomen die u
op elk moment kunt bekijken op landsmeer.nl/nieuws_en_
bekendmakingen
Ook willen we u in de gelegenheid stellen om opmerkingen
te maken en vragen te stellen. Vanwege de coronamaatregelen organiseren we dit door middel van een online sessie.

• Datum: maandag 8 juni 2020
• Tijd:

Uitgave 22 · 26 mei 2020

19.30 online incheck, 19.45 start, 21.00 uur einde

U kunt zich van tevoren aanmelden via:
aardgasvrij@landsmeer.nl. Aanmelden is verplicht.
U ontvangt dan een link waarmee u op 8 juni kunt deelnemen. Mocht u op 8 juni niet in de gelegenheid zijn om aan
te sluiten, dan kunt u uw vragen of opmerkingen ook mailen
naar: aardgasvrij@landsmeer.nl.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

14 mei 2020

Zuideinde 37

Kappen conifeer

15 mei 2020

Noordeinde 144

Oprichten bed & breakfast

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Rectificatie
In het Kompas van week 20 stond per abuis een foto gepubliceerd van
een auto op een nieuwe invalideparkeerplaats. Deze auto heeft daar
maar kort gestaan en is direct weer weggehaald door de eigenaar toen
deze zag dat het om een invalideparkeerplaats ging. Excuses aan de
eigenaar voor het ongemak.

In verband met corona is er
aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer
informatie.
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