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Drie Koninklijke onderscheidingen in Landsmeer
Dit jaar worden op 24 april drie Landsmeerders verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Dennis Straat
brengt de gedecoreerden vanwege de coronamaatregelen telefonisch op de hoogte van het feit dat het Zijne Majesteit
de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.
testantse Kerk in Landsmeer Tevens is ze taalcoach, waarbij ze
Nederlands leert aan vluchtelingen. Ook geeft ze mantelzorg
aan ouderen in het dorp. Daarnaast begeleid ze in de kerk
van Holysloot de kerkdiensten.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen
niet plaats kan vinden, wordt er gekeken naar een moment
later in het jaar waar deze alsnog uitgereikt kunnen worden.
Eerder dit jaar werd op 9 februari de heer Dennis Gebbink, de
oprichter van Only Friends, bevorderd naar Officier in de Orde
van Oranje-Nassau.

Mevrouw F.A. Rietberg - Noot, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
Mevrouw Rietberg is op 14 januari 1950 geboren in Arnhem.
Deze gedecoreerde is meer dan 40 jaar geheel vrijwillig
organist bij de Nederlandse hervormde kerk en van de Pro-

• Vrijdag 22 mei

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Perceel

Onderwerp

Mevrouw C.M. Stellema – van Leeuwen - Lid in de
Orde van Oranje-Nassau

15 april 2020

Van Beekstraat 61

Oprichten woonhuis met bijgebouw

16 april 2020

Tormentilstraat 16

Parkeerplaats aanleggen

Mevrouw Stellema is op 10 december 1942 geboren in Zeist.
Deze gedecoreerde heeft 26 jaar in de raad van toezicht bij
Stichting hulpdiensten Oostzaan gezeten. Verder bracht ze
daar 12 jaar lang maaltijden rond en heeft geholpen het
serviceloket op te zetten. Tevens is mevrouw Stellema al jaren
inzetbaar bij het begeleiden van bewoners naar kerkdiensten.
Daarnaast zet zij zich in voor het welzijn van anderen. Tot slot
nodigt zij al een aantal jaar statushouders persoonlijk uit voor
de jaarlijkse maaltijd “eet en ontmoet” en verzorgt hier ook de
financiën voor.

20 april 2020

Raadhuisstraat 1A

Plaatsen dakkapel

De heer H. Mulder, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Mulder is op 20 oktober 1944 geboren in Beilen. Deze
gedecoreerde verricht sinds 1985 geheel vrijwillig en onbetaald werk bij de Atletiekvereniging AC Waterland. Verder is hij
vrijwilliger bij natuurvriendenhuis het Hunehuis, een natuurhotel dat volledig door vrijwilligers wordt beheerd. Ook is hij
een aantal jaar medeorganisator geweest van vakantieweken
voor vluchtelingen. Tot slot is hij nog steeds vrijwilliger bij de
belastingservice waar hij belastingaangiftes verzorgt.

In de komende periode zijn het gemeentehuis, Middelpunt en de
gemeentewerf vanwege de feestdagen en verplichte vrije dagen
gesloten op de volgende dagen:

• Hemelvaartsdag op donderdag 21 mei

Bekendmakingen
Ontvangen

Aangepaste openingstijden
gemeente Landsmeer
• Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei

Uitgave X · Datum 2020

Subsidie 2021
aanvragen?
Dien uw aanvraag
vóór 1 mei 2020 in.

• Tweede Pinksterdag op maandag 1 juni

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

16 april 2020

Van Beekstraat 298

Tijdelijk mogelijk maken
van een Bed & Breakfast

16 april 2020

Wijkpark en volkstuinencomplex "de Molenaar"

Vervangen 2 bruggen

16 april 2020

Van Beekstraat 30

Verbreding inritblokken

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast
te stellen: Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de
bewoner(s) van:
• Cassandrahof 9
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij verleende vergunningen 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.

Informatie Steunpakket ondernemers op pagina 4 >>>

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