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Openingstijden rond
feestdagen

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

Tijdens de feestdagen zijn er aangepaste openingstijden van het g
 emeentehuis, het Middelpunt en de
gemeentewerf:

Aangevraagde vergunningen

•D
 insdag 31 december zijn het gemeentehuis en het
Middelpunt geopend tot 12.00 uur

Datum ontvangst Perceel

Onderwerp

16 december 2019 Noordeinde 145A

Oprichten kaakberg met aanbouw

• Woensdag 1 januari 2020 gesloten

17 december 2019 Purmerland 62

Dakopbouw op bestaande garage

18 december 2019 Waterlandse Hof 8

Opbouw achtergevel

18 december 2019 Lisstraat 27 	Verbouwen en energiezuinig
maken van de woning
Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Woensdag 8 januari inzameling en
verbranding kerstbomen
Op woensdag 8 januari kunt u tussen 13.00 en 16.30 uur
uw boom inleveren op de parkeerplaats aan de Sportlaan.
Voor iedere kerstboom geeft de gemeente een vergoeding
van € 0,25. Om 17.00 uur ontsteekt de brandweer het
vreugdevuur.
De inzameling geldt niet voor handelaren.

Verleende vergunningen
Datum verzending Perceel

Onderwerp

Afschaffing kerstboomverbranding

20 december 2019 Van Beekstraat 18

Tijdelijk parkeerterrein

Omdat de verbranding milieuschade oplevert heeft
het college van burgemeester en wethouders besloten
dat de kerstboomverbranding van 8 januari 2020 de
laatste kerstboomverbranding zal zijn in Landsmeer.
Voor 2021 wordt gekeken naar een passend en duurzamer
alternatief.

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

Het gemeentebestuur en de medewerkers van Landsmeer
wensen u een gelukkig, gezellig,
maar vooral veilig en gezond 2020!

U IT N O D I G I N G
Geachte inwoner, relatie of genodigde,
Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie in
het gemeentehuis van Landsmeer op 6 januari 2020.
Het thema van dit jaar is:

Vrijheid & Bevrijding
Onder het genot van een hapje en een drankje
willen wij graag met u het nieuwe jaar vieren.
Datum: maandag 6 januari 2020
Tijd: van 17.00 - 20.00 uur
De nieuwjaarstoespraak is om 18.00 uur
U bent allen van harte welkom.
Burgemeester Dennis Straat, wethouders Mandy Elfferich en
Richard Quakernaat en gemeentesecretaris Sabine van Geffen.

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
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