Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland
Aangepaste
openingstijden
Aangepaste openingstijden gemeentehuis op
woensdag 2 december 2020
Op woensdag 2 december 2020 sluit het gemeentehuis om 14.00 uur vanwege een (digitale)
personele aangelegenheid. Ook telefonisch
is het gemeentehuis bereikbaar tot 14.00 uur.
Mocht u die dag willen komen, dan dient u
vanwege het coronavirus wel van te voren een
afspraak te maken via 020-4877111 of via
afspraken.landsmeer.nl

Nieuwsbrief
Landsmeer
Vanaf december gaat de gemeente wekelijks
een digitale nieuwsbrief versturen om inwoners,
ondernemers en andere geïnteresseerden te
informeren over nieuws van en uit de gemeente.
Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? U kunt
zich nu alvast inschrijven op de homepage van
de gemeente: landsmeer.nl

Uitgave 48 · 25 november 2020

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

Gezondheidsmeter 2020
GGD Zaanstreek-Waterland doet onderzoek naar de gezondheid en
leefstijl van kinderen, volwassenen en senioren.
Ongeveer 50.000 inwoners uit de regio hebben
een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan
een van de 3 gezondheidsonderzoeken. De
GGD gebruikt de resultaten om de gemeentes
in de regio te adviseren
om zorg en activiteiten
zo goed mogelijk te laten
aansluiten op de behoeften van inwoners. Heeft
u een herinnering gekregen? Vul de vragenlijst
dan in, daar wordt het
gezondheidsbeleid van
Landsmeer beter van en
u maakt bovendien kans
op mooie prijzen.

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Onderwerp

12 november 2020 De Gouwe 17

Vervangende nieuwbouw woning

12 november 2020 Purmerland 75

Dempen sloot

12 november 2020 Noordeinde 47

Verbouwing en uitbreiding

13 november 2020 Sportpark

Vervangen damwand

17 november 2020 Den Ilp 134

Funderingsherstel

17 november 2020 Den Ilp 134

Uitbouw woning

17 november 2020 Paterspoel 6

Voordeur en geveloptrekking
achterzijde

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

Ga naar ggdzw.nl/gezondheidsmeter of ggdzw.nl/gmkind

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

Perceel

12 november 2020 Purmerland 83A Plaatsen dakkapel

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

Lees verder op pagina 4 >>>

