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Gratis opfrissen van uw verkeerskennis
Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer worden bijgespijkerd over de nieuwste verkeersregels? En daarbij nog tips krijgen
voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Neem dan gratis deel aan de opfriscursus.
opgeven voor een praktijkles begeleid door een rijschool, dit
wordt dan samen met u ingepland.
Er is plaats voor 35 deelnemers. Wees er dus snel bij, aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst. U kunt uw kennis
vast oefenen via www. opfriscursus.vvn.nl

Doelgroep

De instructie heeft een informatief karakter en het is dus geen
examen. Tijdens de cursus (met 2 lesmomenten) kunt u zich

Waar

behandeling van het bezwaarschrift tegen de lastgeving tot het verwijderen van diverse bouwwerken en andere zaken van het perceel Den Ilp 53 in
Den Ilp en het staken van bewoning van bijbehorende bouwwerken.

Dienstencentrum Landsmeer, Dr. M.L. Kingstraat 2b, 1121 CP
Landsmeer

Inschrijven
U kunt zich inschrijven bij Veilig Verkeer Nederland, via steunpuntwest@vvn.nl of bel 088 524 88 38. Vermeld uw voorletters, achternaam, adres, postcode, plaats, geboorte datum en
telefoonnummer.

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:

Vergunningen
Op grond van artikel 1:8, onder a en b van de APV heeft de burgemeester
besloten geen vergunning te verlenen voor een muziekfestival op het
Raadshuisplein op 26 en 27 april 2019.
Verstuurd op 1 maart 2019.

Welke hulpmiddelen zijn er voor handen om zo lang mogelijk
op een veilige manier thuis te kunnen wonen? Wat kan u
doen als u plotseling iets nodig hebt? Hoe vraagt u dat aan?
Een wijkverpleegkundige van Evean vertelt u graag wat er

Er is voldoende ruimte voor vragen en om verder met elkaar
in gesprek te gaan. Uw aanmelding ontvangen wij graag
uiterlijk 21 maart 2019. Aanmelden kan via telefoonnummer
075- 2060011. Mailen kan ook: w.sas@smdzw.nl
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

•• Dorpshuis Landsmeer, 35+ disco op 30 maart 2019 en 2 november 2019.

allemaal mogelijk is. Vaak kunnen simpele dingen u ontlasten
in de zorg voor een naaste. Denk aan hulpmiddelen bij zien,
slapen, horen, mobiliteit, veiligheid, traplopen en douchen.

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

dinsdag 12 maart 2019 19.30 uur

behandeling van het bezwaarschrift voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning Meervalweg 45 in Landsmeer.

Thema: handen in het haar met betrekking tot hulpmiddelen in huis

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Commissie Bezwaarschriften Landsmeer

Weigering muziekfestival (Koningsdag en –nacht)

De inspiratiebijeenkomst is dé ontmoetingsplek voor mensen
die intensief en langdurig voor een naaste zorgen. U ontmoet
mensen die weten wat het is om mantelzorger te zijn. Iedere
keer is er een ander thema.

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

Vergaderingen

Maandag 15 en maandag 29 april, 19.30 – 21.30 uur
Deelname aan beide dagen is verplicht.

dinsdag 26 maart 2019
14.00-16.00u
Dorpshuis Landsmeer
Calkoenstraat 27, 1121 XA

Openingstijden
Gemeentehuis

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Wanneer

Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
Datum:
Tijd:
Locatie:
Adres:

Bekendmakingen

behandeling van het bezwaarschrift inzake verleende ontheffing op grond
van de Wet Milieubeheer voor het verbranden van rietafval in het beheersgebied Oostzaan en Landsmeer.

55-plussers uit Gemeente Landsmeer

Onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig
Verkeer Nederland wordt u bijgepraat over alle verkeersregels
die in de loop der jaren veranderd zijn. U kunt daarbij denken
aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen, enz.
Uiteraard is er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen
ervaringen.

Uitgave 11 · 12 maart 2019

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
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester 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. Informatie: afdeling RZ
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