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Beste Landsmeerder,
Afgelopen week ben ik begonnen als uw nieuwe burgemeester van Den Ilp, Purmerland en Landsmeer. Er liggen mooie
uitdagingen waar ik snel mee aan de slag wil. Maar voor nu wil ik eerst graag kennismaken. Met de gemeente Landsmeer, met Landsmeerse organisaties, verenigingen en bedrijven én met u als Landsmeerder.
Ik zou graag bij u thuis langskomen om samen met u aan uw keukentafel
onder het genot van een kopje koffie te praten over het leven in deze
prachtige gemeente. Ongedwongen, informeel én gezellig samen aan de
koffie. Als u zorgt voor de koffie, dan breng ik iets lekkers mee. Of misschien mag ik zelfs een vorkje mee prikken?

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

Burgerlijke stand
Overlijden

Bent u nieuwsgierig? En wilt u mij ook graag leren kennen? Meld u dan nu
aan via communicatie@landsmeer.nl. De medewerkers van Team Communicatie nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te
maken. Let op: het aantal mogelijke afspraken is beperkt, dus ben er snel
bij.

6 augustus 2019

Aleida Cornelia Verlaan gehuwd met 			
Bartus Helenus Ganzeman

11 augustus 2019

Timo Mark Graver

Ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Als
blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B & W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.

Bent u actief in een vereniging of werkt u voor een Landsmeers bedrijf of
organisatie? Heb ik nog geen afspraak gemaakt om langs te komen en wilt
ook u met mij kennismaken? Dan kunt u zich ook aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Dit geldt voor:

Dennis Straat
Burgemeester Landsmeer

Geboren

Datum
Uitschrijving

Willem Vogtschmidt

20-06-1960

08-07-2019

Gianelly Noraida Hyliante Loswijk

25-08-1991

08-07-2019

Lucia Vašková

25-07-1985

11-07-2019

Aneliya Yaroslavova

03-07-1990

11-07-2019

Naam

Behoefte aan een luisterend oor? Bel de luisterlijn!
Heeft u behoefte om uw verhaal anoniem aan iemand te vertellen? Na een ingrijpende ervaring, zoals verlies van een
relatie of ziekte of iets moois zoals het krijgen van een kind, kan het fijn zijn om dit met iemand te delen. Ook wanneer u
zich somber voelt of piekert kan het opluchten om er over te praten. Neem dan contact op met de Luisterlijn.
Dag en nacht anoniem bellen of chatten
De mensen van de Luisterlijn zitten dag en nacht voor u
klaar. U kunt chatten of bellen om anoniem uw verhaal
te doen, de zaken op een rijtje zetten of uw emoties te
uiten. De Luisterlijn is telefonisch bereikbaar via 0900-0767
(lokaal tarief). Om te chatten gaat u naar deluisterlijn.nl en
klikt u op de button Chat.
De vrijwilligers zijn getraind om goed te luisteren. Zij bieden geen hulpverlening maar een gesprek van mens tot
mens. U blijft anoniem. Uw telefoonnummer of andere
gegevens worden niet geregistreerd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

Meer informatie

6 augustus 2019

Den Ilp 64

nieuwbouw stal

Kijk voor meer informatie op deluisterlijn.nl

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Gastheer/gastvrouw gezocht voor het DCL SamenMeer
(op vrijwillige basis)

Bent u gastvrij, praat u makkelijk, weet u van aanpakken en gaat u een uitdaging niet uit de weg?
Het Dienstencentrum is dan op zoek naar u!
Als gastheer/gastvrouw ontvangt u bezoekers in onze gezellige foyer, maakt een praatje
en voorziet ze van een kopje koffie of thee. Tijdens uw dienst bent u verantwoordelijk voor
de keuken en verzorgt u de koffie en thee voor de clubs die op dat moment bij SamenMeer
aanwezig zijn.
SamenMeer heeft ca. 90 vrijwilligers, een groep enthousiaste mensen die er met elkaar voor
zorgen dat alle activiteiten soepel verlopen. Er zijn vacatures op diverse dagen en tijden.

Bent u nieuwgierig geworden? Kom dan eens
langs om sfeer te proeven (Dr. M.L. Kingstraat 2b).
Natuurlijk kunt u ook bellen met 482 41 90 of mailen
naar:
dienstencentrum.landsmeer@kpnmail.nl

Agenda Commissie Bezwaarschriften Landsmeer

Het college van Landsmeer besluit:

Zittingsdatum: dinsdag 10 september 2019
19.15 uur: voorbespreking.
19. 30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de afwijzing van bijzondere bijstand voor leges- en advocaatkosten met
betrekking tot een verblijfsvergunning.
20.00 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de verleende vergunning voor het evenement ‘Welcome to the Future’,
gehouden op 20 juli 2019.
20.45 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van horeca en
een gevelwijziging op het perceel Zuideinde 1f in Landsmeer.
21.30 uur: behandeling van de bezwaarschriften tegen het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2019 inhoudende de
afwijzing van een referendumverzoek met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van Landsmeer.

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
Vrijdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Met ingang van 13 augustus 2019 de heer J.M. Engel, aan te wijzen als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Openbare Ruimte en als zodanig
te belasten met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in:
a. De Artikelen en Wetten van Domein 1.
b. De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Landsmeer.
Met ingang van 1 oktober 2019 de heer M.P. De Laat, aan te wijzen als Toezichthouder Openbare Ruimte en als zodanig te belasten met het toezicht
op de naleving van:
a. De Artikelen en Wetten van Domein 1.
b. De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Landsmeer.
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