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Vrijwilligers in het zonnetje in coronatijd: aanmelden vóór 16 november
Op maandag 7 december aanstaande is het Nationale
Vrijwilligersdag. Dit jaar heeft deze feestdag een extra
bijzonder tintje want in 2020 hebben we onze vrijwilligers
meer nodig dan ooit.
Juist in deze moeilijke tijd hebben veel Landsmeerders zich
ingezet voor anderen. Daar wil de gemeente dit jaar speciaal
aandacht aan besteden. We hebben daar uw hulp bij nodig.

In het zonnetje
In deze tijd waarin nog veel coronamaatregelen van kracht
zijn, heeft de gemeente gezien dat veel inwoners aandacht
hebben voor elkaar. De gemeente wil Landsmeerders in het
zonnetje zetten die hulp bieden aan de mensen om zich
heen of die zich hebben ingespannen om een club of activiteit draaiende te houden. Ook zijn er inwoners die in deze
moeilijke tijd vrijwillig ondernemers helpen met inspirerende
initiatieven. Al deze vrijwilligers kunnen worden opgegeven
om in het zonnetje te worden gezet.
Een feestelijke uitreiking van de “Zonnetjes” is vanwege de
huidige coronamaatregelen helaas niet mogelijk, dus brengt
de gemeente een attentie en een persoonlijke waardering
naar de vrijwilliger toe. Dit zal rond 7 december, de dag van
de vrijwilliger, zijn.

Aanmelden
Zet u een Landsmeerse vrijwilliger in het zonnetje? Vul dan
het formulier in dat u kunt downloaden op de website van
de gemeente: landsmeer.nl/nieuws_en_bekendmakingen/
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nieuws. Stuur het vóór 16 november per e-mail naar
c.janssen@landsmeer.nl of per post naar Gemeente Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer.

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

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 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.
Dit geldt voor:
S. Ali geboren 01-01-1993 Datum uitschrijving 28-09-2020
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.

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 oktober 2020

Zuideinde 1

Tijdelijke overkapping terras

21 oktober 2020

Den Ilp 42

Mantelzorgwoning plaatsen

23 oktober 2020

Lisstraat 35

Dak/kozijn renovatie

26 oktober 2020

Den Ilp 69A

Inrit verbreden

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Commissie bezwaarschriften Landsmeer
Dinsdag 10 november 2020
Agenda
19.30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de weigering van een
uitkering op grond van de Participatiewet.
20.15 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit tot het
wijzigen van de openingstijden van Restaurant De Zuyd aan het Zuideinde 1 in Landsmeer.
Tevens wordt behandeld, zonder zitting, nog een bezwaarschrift tegen het
besluit tot het wijzigen van de openingstijden van Restaurant De Zuyd aan
het Zuideinde 1 in Landsmeer.
De zitting vindt niet plaats in het gemeentehuis, maar online via Teams.
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