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Zelfstandigen in Landsmeer vragen massaal om financiële
steun door coronacrisis
Duizenden ondernemers in Noord-Holland hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor de extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers. Zo ook in Landsmeer, waar veel zelfstandigen zijn gevestigd.
Volgens wethouder Mandy Elfferich hebben zich ruim 350 ondernemers aangemeld voor de regeling bij de gemeente. “Dit
soort aantallen zijn we niet gewend, normaal betreft dit enkele mensen per jaar.” Halte Werk voert deze regeling, Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), voor
de gemeente Landsmeer uit. Zij doet dit ook voor elf andere
gemeenten in de provincie, waaronder Alkmaar, Waterland
en Purmerend. Vorige week zijn de eerste betalingen de deur
uit gegaan.
De regeling houdt in dat ondernemers van wie de inkomsten
zijn wegegevallen door het coronavirus bij de gemeente

Aangepaste dienstverlening,
maak eerst een afspraak
De balie is alleen open voor dringende zaken. Kom niet zonder afspraak langs. Maak telefonisch een afspraak om langs te
komen (020) 4877 111.
Veel zaken kunt u ook online 24/7 met ons regelen. Voelt
u zich verkouden of grieperig dan verzoeken wij u om de
gemeentekantoren niet te bezoeken. Wij gaan er van uit dat
u niet komt als u milde (verkoudheids-) klachten, niezen,
keelpijn, hoesten of koorts heeft. U kunt uw vraag of aanvraag
waarschijnlijk ook digitaal afhandelen.

Middelpunt telefonisch
bereikbaar
De fysieke inloopspreekuren van het Middelpunt worden
voorlopig vervangen door telefonische spreekuren. Het is dus
niet mogelijk om langs te komen. Het Middelpunt is telefonisch bereikbaar op: 020 487 71 24 (ma t/m vr van 9.00 tot
12.00 uur).
Ook huisbezoeken worden voorlopig niet gehouden. Deze
vinden eveneens telefonisch plaats. De maatregelen gelden in
ieder geval tot en met 1 juni 2020. Wij vragen uw begrip voor
deze situatie, en bieden onze excuses aan voor het eventuele
ongemak.
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financiële bijstand kunnen aanvragen. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie, variërend tussen
de 1000 euro tot 1500 euro netto per maand. De uitkering is
een gift, geldt voor drie maanden en er wordt niet getoetst op
de levensvatbaarheid van het bedrijf of het inkomen van een
partner.
Zelfstandig ondernemers kunnen een aanvraag Tozo indienen
bij Halte Werk, via de website www.haltewerk.nl. Telefonisch
is Halte Werk bereikbaar via het telefoonnummer 14 072 (‘kies
Alkmaar’).

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

31 maart 2020 Roerdompstraat 7

Oprit

1 april 2020

Kanaalweg 29

Zonneterras achter bijgebouw

2 april 2020

Dorpsstraat 25

7 appartementen met parkeergarage

3 april 2020

Dorpsstraat 54

8 appartementen

3 april 2020

Lisstraat 17

Uitbouw achterzijde

3 april 2020

De Gouwe 5

Verbouw woning met uitrit

7 april 2020

Zuideinde 26

Inrit

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Aangepaste dienstverlening!
Kijk op de website

Verleende vergunningen

www.landsmeer.nl
voor de actuele informatie!

Topdrukte gemeentewerf
Het thuis zijn door de coronacrisis en de jaarlijkse voorjaarschoonmaak zorgen ervoor dat het al weken topdrukte is bij
de gemeentewerf. Met de extra inzet van toezichthouders en
verkeersregelaars doen we ons best om de gemeentewerf op
een verantwoorde manier voor u open te houden. Tijdens het
Paasweekend heeft u waarschijnlijk nog meer tijd om thuis
op te ruimen. Toch willen wij u vriendelijk verzoeken om goed
af te wegen of een bezoek aan de gemeentewerf deze dagen
echt noodzakelijk is, of dat dit nog even kan wachten. Dat
geldt ook voor de dagen net na Pasen. Uiteraard kunt u er ook
voor kiezen om uw grofvuil te laten ophalen. Dit kan elke drie
weken. Kijk hier voor alle informatie voor de grofvuilronde op
onze website (Top 10).

Openingstijden gemeentewerf:

Verzonden

Perceel

Onderwerp

2 april 2020

Waterlandse Hof 8

Plaatsen opbouw achtergevel

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.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Aanwijzing toezichthouders/BOA
Op grond van artikel 6.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
heeft het college besloten

Maandag, woensdag en vrijdag: 13.00-16.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 uur
Het hek gaat op sluitingstijd dicht, ongeacht of er nog een rij
wachtenden staat. Bedankt voor uw geduld en begrip.

Datum besluit Onderwerp
17 maart 2020 twee toezichthouders aan te wijzen voor de periode van
17 maart 2020 t/m 30 april 2020.
19 maart 2020 acht toezichthouders aan te wijzen voor de periode van
19 maart 2020 t/m 30 april 2020.
Op grond van het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
17 maart 2020 twee toezichthouders aan te wijzen voor de periode van
17 maart 2020 t/m 30 april 2020.
19 maart 2020 drie BOA’s aan te wijzen voor de periode van 		
19 maart 2020 t/m 30 april 2020.

Collegebesluit

De gemeente Landsmeer neemt samen met andere gemeenten deel aan een onderzoek waarin wordt onderzocht hoe
wegen binnen de bebouwde kom veilig en aantrekkelijk ingericht kunnen worden. Ook wegen van onze gemeente zijn
betrokken bij dit onderzoek.
Hieraan gerelateerd wordt een afstudeeronderzoek van de Universiteit Twente uitgevoerd waarin onderzoek wordt gedaan
naar snelheden op wegen. U kunt ook bijdragen aan dit onderzoek door het invullen van een online enquête. Met uw antwoorden kan worden onderzocht welke factoren invloed hebben de snelheid, waarmee uiteindelijk de verkeersveiligheid kan
worden verbeterd.
U vindt de enquête op onze website en onze Facebookpagina.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.

Het college heeft besloten de handhaving van het inrijverbod op te schorten tot 6 april of voor hoelang de landelijke maatregelen ter bestrijding
van de Corona pandemie gelden. Met dit besluit wordt de horeca, andere
belanghebbende beroepsgroepen en inwoners die zorg verlenen aan
kwetsbare doelgroepen die binnen moeten blijven, mogelijk gemaakt om
vrij over het lint te bewegen zonder hiervoor eerst administratieve handelingen te moeten verrichten.
Datum besluit 24 maart 2020

Collecte
Dierenbescherming 2019

€ 2.464,26

Hartelijk dank voor uw bijdrage
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