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Subsidie 2020 aanvragen?

Bekendmakingen

Dien uw aanvraag vóór 1 mei 2019 in.
Instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie in 2020 op grond van de Algemene subsidieverordening
Landsmeer 2016 kunnen hiervoor tot 1 mei 2019 een aanvraag bij de gemeente indienen.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

mulier staat vermeld welke gegevens u moet meesturen voor
het beoordelen van uw recht op subsidie.

Instellingen of verenigingen kunnen voor diverse activiteiten
subsidie aanvragen. Er zijn drie verschillende soorten subsidie:
budgetsubsidie, stimuleringssubsidie en eenmalige subsidie.

Meer informatie

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

4 april 2019

Wormerpad 3

Plaatsen van een
nieuwbouw woning

4 april 2019

Sportpark

Verplaatsen jongeren
ontmoetingsplek (JOP)

De Kindergemeenteraad van Landsmeer

5 april 2019

Noordeinde 109 en 111

Plaatsen dubbele brug

10 april 2019

Wederikstraat 3

Overkapping voor bootje

Woensdag 17 april om 14:30 uur vergadert de Kindergemeenteraad van 2019 voor de tweede keer dit jaar. In februari zijn
de leden van de Kindergemeenteraad officieel geïnstalleerd en op 17 april a.s. worden de plannen gepresenteerd rond
het thema “Cultuur”. De kinderen hebben de afgelopen
weken hard gewerkt aan de plannen en het belooft een
mooie vergadering te worden.

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.

Gebruik het aanvraagformulier

Voor meer informatie over de verschillende soorten subsidie,
de Algemene subsidieverordening en het aanvraagformulier
kunt u kijken op landsmeer.nl.

We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u
gebruikmaakt van het subsidieaanvraagformulier. Dit formulier kunt u downloaden van landsmeer.nl. Op het aanvraagfor-

U bent van harte welkom uur op het gemeentehuis van
Landsmeer. Kunt u de vergadering niet bijwonen, dan kunt
u LIVE meeluisteren via www.landsmeer.nl, klik op de button
gemeenteraad, en luister LIVE mee.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

8 april 2019

Zuideinde 98

Uitbreiden van de woning

10 april 2019

Goudpluvier 21

Plaatsen van een dakkapel

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.

De inloop is vanaf 14:00 uur en de vergadering begint om
14:30 uur.
Voor vragen kunt u terecht op griffier@landsmer.nl of telefoon
020-4778111 (vraagt u naar de medewerkers van de griffie).

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.

Nieuws van de Gemeenteraad
Raadsvergadering

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.

Donderdag 18 april 2019 vindt een raadsvergadering van de gemeenteraad van Landsmeer plaats. U bent hiervoor
welkom vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer.
Voor informatie kunt u terecht bij de griffie van de raad via
e-mail: griffier@landsmeer.nl of via telefoonnummer 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.

Naast de vaste agendapunten staan het volgende onderwerp
op de agenda:
•• Het nieuwe Landsmeerse werken
Informatie over deze onderwerpen vindt u op landsmeer.nl
via de button bovenaan en halverwege de pagina “Gemeenteraad” http://ris.ibabs.eu/raad-landsmeer/welkom/

Vergunningaanvraag exploitatie Kermis
Op grond van artikel 4:5, eerste lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft de burgemeester op 10 april 2019 besloten de vergunningaanvraag voor het exploiteren van een kermis niet in behandeling
te nemen.
Verzenddatum 11 april 2019

Gemeentehuis, Middelpunt en
Gemeentewerf gesloten
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april
(Tweede Paasdag) zijn het gemeentehuis Middelpunt en de
Gemeentewerf gesloten.

Veilig wonen: Brand voorkomen!
Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van woningbrand.
Soms is er alleen materiële schade, maar ieder jaar zijn er honderden
gewonden en tientallen doden. Brand is goed te voorkomen, maar dan
moet je wel maatregelen nemen!

Electrische Laadplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
Aanwijzing elektrische laadplaats bij Buitenhuislaan 11 te
Landsmeer.

ondertekend en moet tenminste bevatten:

Motivatie

B. de dagtekening

Om het gebruik van duurzame vervoerswijzen te stimuleren
heeft de gemeente Landsmeer beleid opgesteld “Beleidsregels oplaadpunten elektrische auto’s” met criteria voor het
plaatsen van laadpalen en de mogelijkheid gecreëerd voor
burgers om een (openbare)laadpaal aan te vragen.

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

Via een web portal is een verzoek ingediend voor het plaatsen
van een openbare laadpaal.

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.

Bezwaarmogelijkheid

Heeft u deze kans op een brandveiligheidscheck gemist maar wilt u wel
weten hoe uw woning ervoor staat? Of wilt u tips om uw woning brandveiliger te maken?

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.

Kijk dan op landsmeer.nl

Het bezwaarschrift moet worden

Om hier aandacht aan te geven heeft de gemeente Landsmeer samen
met de brandweer brandveiligheidschecks verricht bij de inwoners van
Landsmeer, Purmerland en Den Ilp. Waar de brandweer het nodig achtte is
tevens een rookmelder geplaatst.

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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

www. landsmeer.nl
24/7

A. de naam en het adres van de indiener

D. de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

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.

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer
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