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Kerstboominzameling januari 2021 op 6 januari

Balie gemeentehuis

De jaarlijkse kerstboominzameling verloopt dit jaar anders. De kerstbomen worden ingezameld op 6 januari 2021 met eventuele uitloop naar
7 en 8 januari.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

We vragen u uw kerstboom aan te bieden ná dinsdag 5 januari 20.00 uur
en vóór woensdag 6 januari 7.30 uur, zodat onze inzamelaar deze kan
ophalen. De kerstboom kunt u plaatsen op de plek waar u normaal uw
rolcontainer aanbiedt. Mocht u uw afval in een bovengrondse container
deponeren dan kunt
u de boom naast deze
container plaatsen.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

10 december 2020 Van Beekstraat 190 Vervangende nieuwbouw woning
11 december 2020 Van Beekstraat 245 Generatie wonen in schuur
14 december 2020 Meervalweg 93

Dakkapel plaatsen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

15 december 2020

Purmerland 83A

Plaatsen dakkapel voorzijde

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.

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:
K. Cools
geboren 26-01-1989 Datum uitschrijving 12-11-2020
W. de Vries geboren 11-07-1983 Datum uitschrijving 12-11-2020
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: naam en 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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De balie van het gemeentehuis is alleen geopend op afspraak en voor dringende zaken,
zoals geboorteaangifte of (bijna) verlopen
reisdocumenten en rijbewijzen.

U kunt uw kerstboom
ook naar de milieustraat brengen. Let op:
de inzameling geldt
niet voor handelaren!

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

Dat kan op werkdagen tussen 09.00 en 16.00
uur, en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
NB. Op donderdag 31 december is de balie
voor afspraken geopend tot 12.00 uur. Op
deze dag is het niet mogelijk om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen.

De pont bij Ilpendam

Verbod vuurwerk en carbid
Dit jaar geldt een landelijk verbod op het
afsteken en verkopen van vuurwerk.
Daarnaast heeft de gemeenteraad van
Landsmeer besloten dat er dit jaar ook een
verbod op carbidschieten geldt tijdens de
jaarwisseling, vanwege de grote risico’s voor
de veiligheid. Zo wil de gemeenteraad extra
druk op de gezondheidszorg voorkomen.
Normaalgesproken is carbidschieten het
hele jaar verboden met uitzondering van
oudejaarsnacht.

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

De Provincie Noord-Holland, de gemeenten Landsmeer en Waterland, de
Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat hebben met elkaar afspraken
gemaakt over de pont bij Ilpendam over het Noordhollandsch Kanaal. Het
komende half jaar gaan de partijen met elkaar zoeken naar een toekomstbestendige oplossing voor de pont. Daarbij worden nieuwe en definitieve
afspraken gemaakt tussen de partijen. Voor de periode van 4 januari tot 1
juli 2021 zijn afspraken gemaakt over het dekken van de exploitatiekosten
van de pont, zodat de pont over het Noordhollandsch Kanaal kan blijven
varen.
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