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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

25 januari 2022 Ilperveld perceel L343 Het graven van een watergang
27 januari 2022 Noordeinde 154

Een nieuwe in- of uitrit aanleggen

31 januari 2022 Zwaansburg 22

Het dichtzetten van het dakterras

1 februari 2022 Calkoenstraat 17

Het plaatsen van een dakopbouw

1 februari 2022 Kanaaldijk 24

Het plaatsen van een aanbouw
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Gemeenteraadsverkiezingen Landsmeer
Het centraal stembureau van de gemeente Landsmeer heeft op 4 februari 2022 om 10.00 uur een besluit genomen over
de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Tijdens deze zitting is ook de nummering van de kandidatenlijsten
vastgesteld. Deze is als volgt tot stand gekomen:
Nummering van de overige lijsten

Nummering op grond van het aantal stemmen
behaald bij de laatstgehouden verkiezing
Eerst zijn de kandidatenlijsten genummerd van de politieke
groeperingen die een of meer zetels hebben behaald bij
de laatstgehouden verkiezing, in de volgorde van de bij die
verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met
samengevoegde aanduidingen. Bij een gelijk aantal stemmen
is er genummerd via loting.

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Gratis zelftesten en mondkapjes voor
sociale minima

nummer

Vanaf maandag 28 februari kunnen inwoners met een laag inkomen bij de
gemeente per persoon kosteloos 6 zelftesten en 6 chirurgische mondkapjes (type IIR) ophalen. U kunt hiervoor terecht bij de publieksbalie op het
gemeentehuis. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Maak vooraf wel
een afspraak (telefoon 020- 4877111).

aanduiding politieke groepering

Vervolgens zijn de overige kandidatenlijsten genummerd in
de volgorde van het aantal kieskringen waarvoor de lijst is
ingeleverd. Bij een gelijk aantal kieskringen is er genummerd
via loting.
nummer
8

aanduiding politieke groepering of naam eerste
kandidaat

aantal kieskringen
waarvoor lijst geldt

Lijst Hop en Honing

1

aantal stemmen laatste verkiezing

1

VVD

1200

2

D66

1082

3

Lokaal Landsmeer

1039

4

GroenLinks

801

5

Positief Landsmeer

730

6

CDA

529

7

Partij van de Arbeid
(PvdA)

451

Langskomen op het gemeentehuis?
Maak een afspraak via afspraken.landsmeer.nl

Of bel 020-4877111
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