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Langskomen? Maak een afspraak
De manier waarop wij werken bij de afdeling Burgerzaken is gewijzigd. Bij de balie van Burgerzaken
kunt u onder andere terecht voor het aanvragen en ophalen van paspoorten, identiteitskaarten,
rijbewijzen en verklaring omtrent gedrag.
U kunt hiervoor alleen nog op afspraak langskomen. Het is niet meer mogelijk om zonder afspraak
binnen te lopen. Ook voor het ophalen van een aangevraagd document moet u een afspraak maken.
Op deze manier werken we een stuk efficiënter en heeft u nauwelijks wachttijd.

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

Maak uw afspraak via, https://afspraken.landsmeer.nl/ of bel met 020 4877111. Wij helpen u graag!

Ontvangen Perceel

Onderwerp

9 juli 2020

Zuideinde 28

Oprichten 6 zelfstandige woningen in bestaand pand

9 juli 2020

Kanaaldijk 18

Verbouwing

10 juli 2020

Sportpark 11

Starten buitenschoolse opvang

van 13.00 - 16.00 uur

10 juli 2020

Speksnijdersweg 28

Plaatsen dakkapel voorgevel

 woensdag van 13.00 - 16.00 uur

13 juli 2020

Hermessingel 5

Uitbreiding woonhuis

 vrijdag

van 13.00 - 16.00 uur

15 juli 2020

Dorpsstraat 56A

6 appartementen ter vervanging van kantoorruimte

 zaterdag

van 09.00 - 12.00 uur

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Rectificatie openingstijden gemeentewerf
Vorige week stond er een verkeerde openingstijd vermeld voor zaterdag. Vanaf maandag 3 augustus
aanstaande gelden onderstaande openingstijden van de gemeentewerf.
 maandag

Download de BouwApp
Blijf op de hoogte van de werkzaamheden IJdoornlaan
Om steeds op de hoogte te blijven van de werkzaamheden
aan de IJdoornlaan kunt u de BouwApp downloaden.
Boskalis, het bedrijf dat het werk uitvoert, zet de
komende weken updates in deze app en vertelt
regelmatig wat er precies gedaan wordt.
De werkzaamheden duren tot 10 augustus. De
app vindt u in de App Store en in Google Play.

Nieuws van de Gemeenteraad
Wat voor burgemeester wilt u voor Landsmeer?
De gemeenteraad van Landsmeer is op 1 juli 2020 de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester gestart. Op dit moment is burgemeester D.D. (Dennis) Straat de waarnemend burgemeester
van Landsmeer. Het besluit van de gemeente Waterland op 27 februari 2020 om zelfstandig te blijven
ligt ten grondslag aan dit gezamenlijke besluit van Landsmeer en de Provincie Noord-Holland. De
tijd die nodig is om tot een bestuurlijke fusie te komen zal zeker nog zes jaar zijn. Dit is gelijk aan
het aantal jaren dat een kroonbenoemde burgemeester wordt aangesteld. Na de zomer wordt de
profielschets hiervoor vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad vraagt inwoners van
Landsmeer mee te denken over deze profielschets.
In de profielschets geven we aan wat voor soort burgemeester past bij Landsmeer. Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester hebben? Naar welk type persoon moeten we volgens u op
zoek? U kunt denken aan: betrokken, communicatief, besluitvaardig, daadkrachtig e.d.

Denkt u mee?
Uw input kunt u uiterlijk 23 augustus 2020 mailen naar profielschets@Landsmeer.nl
De uitkomsten van de inzendingen worden meegenomen in de profielschets die de vertrouwenscommissie, gevormd uit gemeenteraadsleden, gaat opstellen. De uitkomsten worden ook op www.
landsmeer.nl gepubliceerd.
Op 10 september wordt de profielschets besproken in een Beeld- en Oordeelsvormende sessie. Op
22 september wordt deze in de gemeenteraad vastgesteld.

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