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Start campagne afval sorteren en schoon riool!

Bekendmakingen

De gemeente Landsmeer start vanaf 22 augustus een campagne om te zorgen voor:
• Het nog beter sorteren van afval, om gezamenlijk bij te dragen aan een schonere aardbol en
de landelijke doelstelling van 75% afscheiding
in 2020 gaan halen.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Collecte

• Een schoon riool, waarin geen doekjes zitten
die tot ellendige verstoppingen leiden en
waarin regen- en huishoudwater gescheiden
kunnen worden afgevoerd.

Hersenstichting

Natuurmonumenten € 1037,88
Hartelijk dank voor uw bijdrage

Op de website www.landsmeer.nl worden de
komende periode berichten geplaatst over het
scheiden van afval en over het schoon houden
van het riool. Verder leveren bekende Landsmeerders een bijdrage aan deze campagne. Op
de eerste poster is burgemeester Astrid Nienhuis
te zien, haar verfafval gaat naar de milieustraat!
Dat van u toch ook?

Burgerlijke stand
Geboorte
10 augustus 2016
Dave, zoon van Alexander de Vroome en Judith Ada Wals

Overlijden
Anna Berta Linda Scheffler, gehuwd geweest met
Cornelis Johannes ten Duis

Stadspas niet meer
beschikbaar voor
Landsmeerders

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Verleende vergunningen op grond van de APV & Drank- en
Horecawet & Wet op de Kansspelen

De afgelopen jaren konden de inwoners van
Landsmeer met een minimum inkomen een
stadspas aanvragen. Op vertoon van de
stadspas konden stadspasgerechtigden gratis
of met korting toegang krijgen tot diverse
culturele, sportieve en educatieve attracties en
activiteiten.
De laatste jaren is het aantal aanvragers van
de Stadspas sterk afgenomen. Hierdoor stijgen
de kosten die de gemeente Landsmeer maakt
voor het aanschaffen van de pas en de diensten
die hier onder vallen. De gemeente is dan ook
genoodzaakt de Stadspas per 2016-2017 af te
schaffen.
Dit betekent dat u vanaf het nieuwe seizoen
2016-2017 (1 september) geen Stadspas meer
kunt aanvragen.

Controle openbare verlichting
Binnenkort repareert de gemeente de defecte openbare verlichting.
Wilt u straatlantaarns in uw straat of buurt voor die tijd doorgeven?
Geef bij voorkeur adres en het nummer dat op de lichtmast staat door.
U kunt elke werkdag bellen met de gemeente, telefoon (020) 48 77 111.
U kunt het ook doorgeven via onze website http://www.landsmeer.nl/
leefomgeving/openbare_ruimte

Publiekscontacten

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

€ 2648,35

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Middelpunt Landsmeer
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
tel. (020) 4877124 · middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Verzonden

Onderwerp

4 augustus 2016

Herdenken voor iedereen op 10 december 2016 op
de begraafplaats van Landsmeer

4 augustus 2016

Collectevergunning aan het Oranje Fonds van 6 t/m
10 juni 2017;

4 augustus 2016

Collectevergunning aan Bartimeus vereniging van
16 t/m 21 oktober 2017

15 augustus 2016

Circusvergunning op 13 en 14 september 2016 op
het parkeerterrein aan de Sportlaan te Landsmeer

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.
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