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u de nieuwsbrief van de
Bekendmakingen Ontvangt
gemeente Landsmeer al?
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER
BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN
OVERIGE MEDEDELINGEN

Drank- en Horecawet & Wet op de 		
Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit

20.00 uur: commissievergadering

raadzaal

Donderdag 11-11 17.00 uur: raadsvergadering

raadzaal

Donderdag 18-11 20.00 uur: commissievergadering

raadzaal

Donderdag 25-11 20.00 uur: raadsvergadering

raadzaal

De vergaderingen worden live uitgezonden vanuit het gemeentehuis en
zijn online (terug) te bekijken via landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl. Dit
geldt ook voor de bijdragen van insprekers.

Onderwerp

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

De komende maand vinden de
volgende vergaderingen plaats:

Inspreken kan in de commissievergadering van 4 en 18 november als u
zich daarvoor aanmeldt bij griffier@landsmeer.nl.

Op grond van artikel 4:3 van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) zijn de volgende
kennisgevingen binnengekomen:

30 oktober 2021 van 18.00 tot 24.00 uur
verjaardagsfeest,
Juffrouw Tok Tok Zuideinde 48
te Landsmeer

Nieuws van de Gemeenteraad
Donderdag 4-11

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Verzonden

Uitgave · X 2021

De gemeente stuurt wekelijks een digitale nieuwsbrief om inwoners,
ondernemers en andere geïnteresseerden te informeren over nieuws
van en uit de gemeente.
Ook raadspublicaties worden meegenomen in de nieuwsbrief, waarin door
middel van een link altijd een directe verwijzing naar de website van de
raad staat. Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen? U kunt
zich inschrijven via landsmeer.nl/nieuwsbrief

Wanneer u komt inspreken geeft u hier impliciet toestemming voor. Als u
niet akkoord gaat met het uitzenden en
het vastleggen van de opnames, dan
kunt u uw inbreng schriftelijk aan de
raadsleden zenden via de griffie.

In verband met corona is er
aangepaste dienstverlening.

Kijk op de website voor meer informatie.
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