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De gemeente Landsmeer werkt ook op afspraak

Bekendmakingen

Het is nu ook mogelijk om voor een aantal producten en diensten een afspraak te maken bij de gemeente. Met een
afspraak bent u direct aan de beurt op een tijdstip dat u uitkomt. Plan uw afspraak nu 24 uur per dag online via, https://
afspraken.landsmeer.nl/ Ook staat er een link naar het afsprakensysteem bij het product op onze website.
Afspraak

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

•• Rijbewijs vernieuwen / spoed

Na het maken van de afspraak volgt een
digitale bevestiging en een overzicht
van de zaken die meegenomen moeten
worden. Inwoners zonder internet
kunnen telefonisch een afspraak maken. Uiteraard kunt u ook nog zonder
afspraak bij ons langskomen. U kunt een
afspraak maken voor de onderstaande
producten.
Producten waarvoor een afspraak
gemaakt kan worden:

Aangevraagde vergunningen

•• Aangifte van geboorte doen

Commissie Bezwaarschriften Landsmeer d.d. 15 oktober 2019
Agenda

•• Erkenning kind na de geboorte

19. 30 uur: behandeling van 3 bezwaarschriften met betrekking tot een
aanvraag bijstand, een aanvraag bijzondere bijstand en een
besluit op grond van de Wet Dwangsom.
20.15 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de weigering van
een urgentieverklaring op grond van de Huisvestingsver-		
ordening.
20.45 uur: behandeling van het bezwaarschrift van tegen het besluit dat
hij niet in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning
voor de woning in Landsmeer.
21.15 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de weigering van
een urgentieverklaring op grond van de Huisvestingsverordening.

•• Voornemen huwelijk of geregistreerd
partnerschap melden
•• Hervestiging vanuit het buitenland
•• Uittreksel Burgerlijke Stand
•• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
•• Legalisatie van handtekening (garantverklaring)

•• Paspoort of zakenpaspoort / spoed

•• Uittreksel attestatie de vita

•• Nederlandse identiteitskaart / spoed

•• Aanvragen briefadres

•• Tweede paspoort

Burgerlijke stand

•• Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

•• Vluchtelingenpaspoort
•• Vreemdelingenpaspoort
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Overlijden
5 oktober 2019

Eet en ontmoet

Piet Blom gehuwd met Dirkje Kanis

Verleende vergunningen

Traditie getrouw organiseren de Kerken van Landsmeer en Den lip ook dit jaar wederom een “Eet en ontmoet’’ op woensdag 30 oktober a.s.

Verzonden

U wordt van harte uitgenodigd om kennis te maken
met onze nieuwe Nederlanders vanuit verschillende
Culturen die in Landsmeer
zijn komen wonen.

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.

Die avond kunnen wij ook
genieten van de eetgewoontes uit allerlei delen
van de wereld.

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.

Ook vragen wij u of u
iets typisch Hollands wil
bereiden en mee te nemen.
(bv. Hollandse stampotten /
nagerechten).

Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor
contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

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

VOLG O optreden toneelvereniging TOP op 23 en 30 november 2019.
SC Purmerland

De samenkomst is in

De brug tussen Herculessingel en Poortwachtersweg wordt vervangen. Nu is de brug alleen
toegankelijk voor voetgangers.

Programma
17.30 uur: Inloop om eten klaar te zetten.
18.00 uur: Inloop met gratis kopje koffie of thee.

De kosten
Als u eten meebrengt, eet u gratis. Als u niets meeneemt,
€ 5,00 p.p. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
Drankjes zijn voor eigen rekening.
U kunt zich in uw eigen Kerk opgeven vóór 21 oktober bij;
Ide van der Wijk,

06-28046851,

i.wijk@upcmail.nl

Nelleke de Ridder,

020-4825812,

fam_deridder@planet.nl

Ad Slik,

020-4824733,

aslik@upcmail.nl

×

BRUG 19

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rob
Wouda via 020-48 77 178 of mailen naar:
r.wouda@landsmeer.nl
BRUG
AFGESLOTEN
VOLG X

X

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

××

×

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf
maandag 21 oktober 2019 en zijn naar verwachting afgerond op 8 november 2019.

Balie Publiekscontacten
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

Bouwhekken

X

Aanmelden

X
××

O

18.30 uur: De gezamenlijke maaltijd. Er zal geen muzikaal
optreden zijn.

Na vernieuwing is de brug beschikt voor
fietsers en mindervaliden. De vervanging van
brug staat ingepland in de herfstvakantie. Dit
om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

O

“Het Kruispunt”, Calkoenstraat 12a te Landsmeer.

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

O

Vervangen brug

Waar?

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Onderwerp

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Geen soep graag in verband met warm houden.
Alleen mee eten mag
natuurlijk ook.

Openingstijden
Gemeentehuis

Perceel

4 oktober 2019 Zilverschoon 11 Dakkapel aan voorzijde van de woning

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

Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en 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
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