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Onderhoud veerpont Landsmeer – Ilpendam
De veerpont over het Noord Hollands kanaal tussen de Dorre Ilp (het fietspad vanuit Den Ilp) en Ilpendam is toe aan een
grote onderhoudsbeurt. Op maandag 4 maart 2019 gaat de veerpont daarom voor een periode van ruim vijf weken uit
de vaart. Naar verwachting is de veerpont op donderdag 11 april weer in de vaart.
In deze periode kunnen uitsluitend fietsers en voetgangers met een klein vaartuig naar de overkant worden
gebracht. Het is niet mogelijk om met dit bootje
brommers, motoren, auto’s of nog grotere voertuigen
te vervoeren. Deze bestuurders kunnen omrijden via
Purmerend of gebruikmaken van de veerpont bij Het
Schouw. Bij harde wind vaart het kleine vaartuig niet
en is overzetten van voetgangers en fietsers ook niet
mogelijk.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

8 februari 2019

Zuideinde 35

Plaatsen dakopbouw op bestaande
aanbouw

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.

Bij vragen over de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de heer Knoop van de gemeente Landsmeer. Hij is bereikbaar via hjknoop@landsmeer.nl en
020 -48 77 111. U kunt uw vraag ook aan de exploitanten van de veerpont stellen.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

8 februari 2019

Purmerland 89A

Plaatsen hekwerk met 2 poorten

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.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
20 maart 2019
Op 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Dit zijn 2 aparte verkiezingen die
op dezelfde dag gehouden worden.

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.

U krijgt voor beide verkiezingen een aparte stempas, u mag alleen stemmen met een stempas. De gemeente waar u staat ingeschreven valt onder
een provincie en een waterschap. Voor welke provincie en waterschap u
kan stemmen hangt af van de gemeente waar u staat ingeschreven op 4
februari 2019. De stempassen krijgt u op dit adres thuisgestuurd. Stemmen
kan in een van de stembureaus binnen de gemeente.

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.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alle informatie over de verkiezingen vindt u op de Verkiezingspagina 2019.

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen

Nieuws van de Gemeenteraad

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

Vergadering gemeenteraad Landsmeer

Sportcafé de Remise verjaardagsfeest met disco en zanger op 		
23 februari 2019

Donderdag 28 februari 2019 vindt een raadsvergadering van de gemeenteraad van Landsmeer plaats. U bent hiervoor
welkom vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer.

PKN “Het Kruispunt” bijeenkomst op 23 februari 2019 en 			
huwelijksjubileum op 5 april 2019

Naast de vaste agendapunten staat één onderwerp op de
agenda:
•• De verordening Wmo Landsmeer 2019

Voor informatie kunt u terecht bij de griffie van de raad via
e-mail: griffier@landsmeer.nl of via telefoonnummer
020 - 48 77 145.

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

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.

Vergroot de veiligheid en doe mee
met Burgernet!
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten.
Burgernet maakt gebruik van het telefonisch netwerk van inwoners en
medewerkers van bedrijven.
Het netwerk wordt
ingezet bij
dringende
zaken zoals
inbraken,
overvallen,
vermissingen
of doorrijden na een
ongeval.
Deelnemers
ontvangen een sms of spraakbericht met het verzoek om uit te kijken naar
een verdachte persoon of een voertuig.

Foto: Ria de Boer
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

Informatie kunnen zij dan doorgeven via het gratis Burgernetnummer.
U kunt zich aanmelden via burgernet.nl.
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