Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

21 december 2021

Kanaaldijk 102

Dempen en graven sloten

23 december 2021

Bierstalpad 45

Uitbouw op 2e etage

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Helpdesk op gemeentehuis voor online
afspraak boosterprik
Heeft u hulp of ondersteuning nodig om online een afspraak te maken
voor uw boosterprik?
Op het gemeentehuis kunnen we u helpen. U kunt gedurende openingstijden langskomen. Let op: het is belangrijk dat u uw DigiD inloggegevens én
uw mobiele telefoon meeneemt. Deze zijn nodig voor het inloggen.
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag t/m donderdag:
9.00-16.00 uur, vrijdag: 9.00-12.00 uur.
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Goed voornemen? Veilig
blijven fietsen natuurlijk!
Om fietsers in de gemeente Landsmeer langer,
veiliger én met plezier te laten fietsen, kunnen zij
vanaf 3 januari gratis een fietsspiegel laten monteren bij The Coolbiking company. Tijdens de
lockdown is de werkplaats hiervoor geopend.
Met een fietsspiegel zie je zonder omkijken
wat er achter je gebeurt. Handig bij het afslaan
of inhalen. Ook inhalend verkeer zie je eerder
aankomen als je een spiegel aan het stuur monteert. Wil jij ook veilig blijven fietsen? Laat dan
nu gratis een spiegel monteren bij The Coolbiking company. De actie loopt vanaf 3 januari
en op = op, dus wees er snel bij. De actie is een
initiatief van Doortrappen en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Landsmeer.
Doortrappen is een landelijk programma om
ouderen langer, veiliger én met plezier te laten
fietsen. 8 gemeentes in Vervoerregio Amsterdam
zijn onderdeel van het programma, waaronder
gemeente Landsmeer. Kijk voor meer informatie
op www.doortrappen.nl.

Langskomen op het gemeentehuis? Maak een afspraak
via afspraken.landsmeer.nl Of bel 020-4877111
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Gemeente stopt met
kerstboomverbranding

In het verleden werden kerstbomen altijd verbrand op het parkeerterrein aan de Sportlaan. Omdat bij verbranding van kerstbomen onder
meer stikstof en fijnstof in de lucht terecht komt, stopt de gemeente
daar dit jaar mee. Daarnaast wil de gemeente de (rook)overlast voor
omwonenden voorkomen.
De gemeente heeft er voor gekozen om de kerstbomen te laten inzamelen
door de afvalverwerker, die de bomen vervolgens verwerkt tot compost en
biomassa. Hiermee draagt de gemeente bij aan de klimaatdoelen.

Kerstboominzameling op 7 januari
De kerstbomen worden op vrijdag 7 januari in heel Landsmeer, Den Ilp en
Purmerland opgehaald. U kunt uw boom op donderdag 6 januari vanaf
20.00 uur aanbieden op de verzamelplekken voor de rolcontainers en
naast de verzamelcontainers.
Als u uw boom niet op 7 januari aanbiedt, kunt u uw kerstboom zelf naar
de gemeentewerf brengen.

