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De scholen zijn weer
begonnen!

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

Na de zomervakantie is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en
fietsende scholieren. Elke dag melden bijna twee schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende hulp. Daarom roept de gemeente verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben zodat
kinderen veilig op school komen.

Burgerlijke stand
Geboorte

foto: Ria de Boer

15 augustus 2019

Koos Pieter, zoon van Rémon van Gemeren en 		
Gerlieke Renata Aartsen

18 augustus 2019

Novi, dochter van Berend Pieter Lantink en 		
Wendy van der Linde

Stijging aantal verkeersongevallen
Uit recente cijfers blijkt dat in 2017 voor het eerst het aantal
fietsdoden hoger is dan het aantal autododen. Het aantal ernstig verkeersgewonden stijgt over de afgelopen tien jaar met
gemiddeld 1,9% per jaar. Een deel daarvan zijn naar school
gaande kinderen.

Tips voor ouders
•• Door de telefoon buiten bereik op te bergen, komt uw kind
niet in de verleiding de telefoon in het verkeer te gebruiken.
•• Breng uw kinderen vaker te voet of op de fiets naar school
en oefen zo veiligheid in het verkeer.

Buurtsportdag

•• Wijs uw kind op het gevaar van de dode hoek, blijf ruim en
rechts achter het grote voertuig en hou meer dan drie meter
afstand.

Zaterdag 31 augustus

Veilige fiets

GRATIS

Kom naar de buurtsportdag voor jong én oud:
• Kinderen dagen ouders/oma/opa uit voor een wedstrijdje
bubble voetbal of volleybal
• Ouders/oma/oma leren kinderen klaverjassen of jeu de boulen

Ook kinderen kunnen boetes krijgen als de fiets technisch
niet in orde is. Hou het veilig en voorkom een boete!

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

BUBBLEVOETBAL • VOLLEYBAL • ZEILEN

15 augustus 2019 Van Beekstraat 298 wijzigen bestemming
19 augustus 2019 Paterspoel 86

KNOPEN • KLAVERJASSEN • TOUWTREKKEN

vervangen dakkapel

SPEURTOCHT ATLETIEK • SPEERWERPEN

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Rectificatie:
Abusievelijk heeft er in het Kompas van week 34 gestaan dat
er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de bouw
van een stal bij Den Ilp 64, dit is niet juist.

Afval inleveren bij de
gemeentewerf Landsmeer?

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

Waar

Zaterdag 31 aug
13.00-16.00 uur

Terrein
AC Waterland
Sportpark 11
1121 MS Landsmeer

Meegedaan aan
4 activiteiten?
Dan krijg je een
leuke verrassing.
Vraag naar de
stempelkaart!

Deelname op eigen risico. EHBO aanwezig

Neem uw
legitimatie- en
adresbewijs mee!
Openingstijden
Gemeentehuis

Wanneer

Medemogelijk gemaakt door
ACW, VCW, WSV De Breek,
IJsclub Hard gaat ie, MTB Twiske

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
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