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Opvang Oekraïense
vluchtelingen

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

11 maart 2022 Rhijnestein 44

Het verbouwen van de woning

14 maart 2022 Den Ilp 99A

Het gedeeltelijk omzetten van B&B naar
woonfunctie

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Als blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B&W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.

Uitslag loterij gemeenteraadsverkiezingen

Dit geldt voor:
Naam

Geboren

Datum uitschrijving

Naar

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ontvingen kiezers in onze
gemeente een lootje, waarmee ze kans maakten op een prijs. Inmiddels heeft de burgemeester voor elk stembureau drie prijswinnaars
getrokken. Dat zijn de volgende nummers:

L.B. Gamble

13-11-2001

14-02-2022

Onbekend

• Gemeentehuis: 356-oranje, 469-geel en 899-groen
• Speeltuinvereniging Jonge Kracht: 480-wit, 576-wit en 648-wit
• SC Purmerland: 20-roze, 64-roze en 192-roze
• Jeugdvereniging Vrij en Blij: 81-wit, 176-wit en 261-wit
• Indoor Centrum Landsmeer: 215-geel, 663-blauw en 951-blauw
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Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Verschillende inwoners in Landsmeer hebben
hun huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Dit stellen wij zeer op prijs. Mocht u
mensen opvangen, dan wil de gemeente hen
graag registreren.
Hiermee houden we overzicht en kunnen we u
indien nodig gericht informeren of ondersteunen. De personen die u opvangt kunnen zich
met hun legitimatie melden bij de Publieksbalie
van de gemeente Landsmeer.
Heeft u vragen over de opvang van Oekraïense
vluchtelingen of wilt u op een andere manier
helpen? Kijk dan op www.landsmeer.nl/oekraine.
Deze informatiepagina wordt continu geüpdatet.

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

• Dorpshuis Landsmeer: 519-groen, 869-geel en 958-oranje
• Handboogschutterij Pijlsnel: 63-blauw, 98-blauw en 208-blauw
• Dorpshuis De Wije Ilp: 443-roze, 534-roze en 674-roze
De winnaars kunnen hun prijs ophalen bij Deli-Evie, Zuideinde 1-B,
Landsmeer. Let op: de winkel is gesloten in de week van 21 maart.
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