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Kom naar het startersevenement op 8 april 2019

Bekendmakingen

Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je al even aan het ondernemen en wil je verder groeien met je bedrijf?
Veel ondernemers zitten met vragen over hun administratie, belastingvoordelen of marketing. Heb je een prachtige
website, maar levert deze geen klanten op? Of weet je niet
goed hoe jouw klanten ‘ja’ gaan zeggen tegen het bedrag dat
je echt waard bent? Kom dan naar het Startersevenement,
voor startende en pas (1-3 jaar) gestarte ondernemers. Laat je
inspireren, ontwikkel jezelf en je onderneming!

Uitgave 12 · 19 maart 2019

Waterland waar je op 8 april het startersevenement kunt aanklikken. Helemaal onderaan kun je je vervolgens aanmelden
via het formulier op deze pagina.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Geboorte
27 februari 2019

Wanneer: maandag 8 april, 19.30 tot 22.30 uur 			
(inloop vanaf 19.00 uur)

Daniël zoon van Robert Barsoum en Maria Victoria Vaquerizo Foekens

Waar:

7 maart 2019

Overlijden

BurgGolf, Golfresort De Purmer: Westerweg 60,		
1445 AD Purmerend

Anna Maartje Kuijl gehuwd met Jan Goudriaan
Franciscus Theodorus Maria Snik gehuwd met Anna Remkea Smedema

Diverse workshops
Tijdens het evenement kun je diverse workshops volgen.
Omdat we weten dat ondernemers het liefst leren van andere
ondernemers, kun je in het Netwerkcafé in contact komen
met hen. Heb je vragen over je boekhouding, marketing,
juridische zaken, financieringen of netwerken? Stel ze dan één
op één aan de experts.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

7 maart 2019 Noordeinde 44

Verleende vergunningen

Nieuws van de Gemeenteraad
Beeld- en Oordeelsvormende sessie gemeenteraad
Landsmeer
Donderdag 21 maart 2019 vindt een Beeld- en Oordeelsvormende (BO) sessie van de gemeenteraad van Landsmeer
plaats. U bent hiervoor welkom vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer.

•• Ambitiedocument “Landsmeer geeft ruimte aan haar omgeving”. De gemeente bereidt zich voor op de Omgevingswet,
die in 2021 in werking treedt en stelt in een document
uitgangspunten vast, die worden gebruikt voor het opstel-

Electrische Laadplaatsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer
maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:
Aanwijzing elektrische laadplaatsen bij:

len van een omgevingsvisie en die de basis bieden voor de
toekomstige manier van werken van de gemeente.
•• Krediet Meervalweg: De raad wordt voorgesteld een krediet
van € 600.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting
van de Meervalweg en een krediet van € 715.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de riolering in de
Meervalweg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
moet tenminste bevatten:
A. de naam en het adres van de indiener
B. de dagtekening

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

12 maart 2019

Purmerland 34

Funderingsherstel

12 maart 2019

Den Ilp 5D

Plaatsen van steigers en was- en
hijsplaats voor boten

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.

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:
Café de Driesprong, live muziek met DJ op 7 april 2019 en 20 april 2019.

•• Zaanse Hof 1.

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

Plaatsen vervangende nieuwbouw
woning

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

D. de gronden van het bezwaar

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Onderwerp

Zuideinde 24

Wilt u inspreken over bovenstaande onderwerpen of over
iets dat niet op de agenda staat? U kunt dit doen bij de griffie
van de raad via griffier@landsmeer.nl of via 020 - 48 77 145.
Kunt u de vergadering niet bijwonen, luister dan live mee via
http://ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/ U vindt op deze
website ook de vergaderstukken.

•• Loevestein 7 en

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

Perceel

11 maart 2019

Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor
contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111. De gemeente
stuurt u dan de stukken digitaal toe.

C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht

Openingstijden
Gemeentehuis

Verzonden

Informatie over deze onderwerpen vindt u op landsmeer.nl/
via de button halverwege de pagina “Gemeenteraad” http://
ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/

•• Goudpluvier 36,

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van
toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Uitbreiding woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

Wil je meer informatie? Kijk dan op startersloket.nl. Kies hier
voor regio Waterland. Je komt dan op de agenda van regio

•• Kadernota GGD 2019. De gemeente stelt jaarlijks een
budget beschikbaar aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek- Waterland voor de uitvoering
van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het doel van de
GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de
volksgezondheid van de inwoners in de regio ZaanstreekWaterland. De uitvoering van de publieke gezondheidszorg
is in onze regio georganiseerd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Met de kadernota 2020 van de GGD
Zaanstreek- Waterland worden de uitgangspunten voor
de programmabegroting 2020 bepaald en op hoofdlijnen
inhoudelijke en financiële ontwikkelingen geschetst.

Onderwerp

6 maart 2019 Zaanse Hof 13 en 15 Plaatsen gezamenlijke steiger

Meer informatie en aanmelden

De volgende onderwerpen worden door de raad
besproken:

Perceel

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

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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