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Agenda Commissie Bezwaarschriften
Landsmeer

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

Zittingsdatum: dinsdag 13 augustus 2019
19.15 uur: voorbespreking.
19. 30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de verleende vergunning voor het evenement
‘Welcome to the Future’ op 20 juli 2019.
20.15 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het
oprichten van horeca en een gevelwijziging op het perceel Zuideinde 1f in Landsmeer.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

30 juli 2019

De Gouwe 4

Plaatsen vaste trap

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

23 juli 2019

Roopkoper 26

Dakkapel aan voorzijde

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning 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.
Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met de
gemeente via tel. 020-4877111.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:
Juffrouw Tok Tok verjaardagsfeest op 17 augustus 2019

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl
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De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer
hebben bedroefd kennis genomen van het overlijden van

De heer R. Koning

Oud-raadslid voor de CPN / Groen Links
De heer Koning heeft in zijn optreden veel betekend in Landsmeer en de regio
Zaanstreek-Waterland.
Zijn drijfveer was opkomen voor de gewone burger.
Terecht was de heer Koning ereburger van de Gemeente Landsmeer. Iets waar hij heel
trots op was.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Landsmeer wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
We hopen dat de herinnering aan hem een bron van troost zal zijn.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders,
Anne Lize E.C. van der Stoel, burgemeester
Sabine A.D.C. van Geffen, gemeentesecretaris
Eva van der Voorde, raadsgriffier

