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

Verwijderd uit de openbare ruimte

Commissie Bezwaarschriften Landsmeer
dinsdag 9 juni 2020 19.30 uur

agenda:
• behandeling van het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning Hazenweg 10 in Landsmeer.

Ondernemen in
Landsmeer
Verlenging en uitbreiding landelijke en lokale
maatregelen coronacrisis
Het kabinet heeft het economisch noodpakket
verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de Tozo regeling is verlengd.
Deze wordt door Haltewerk uitgevoerd voor zelfstandigen uit Landsmeer. Op onze website staat
de meest actuele informatie over alle regelingen
voor ondernemers tijdens de coronacrisis.
Ook vindt u daar andere relevante informatie,
zoals terrasuitbreidingsmogelijkheden voor
horeca, de coronacalculator, een checklist voor
opening van bedrijven en het Startersloket
Landsmeer.
Kijk op https://www.landsmeer.nl/informatie_
voor_ondernemers_over_de_coronacrisis/

• behandeling van het bezwaarschrift tegen de weigering van een
WMO-voorziening

Verruiming terrassen horeca
Op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet heeft de burgemeester besloten een tijdelijk een verruiming van het terras (1 juni 2020 tot 1
november 2020) bij te schrijven op de Drank- en Horecavergunning van De
Zuyd, CuliCafé TOV, De Driesprong en Trattoria La Bocca.
Op grond van artikel 1:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Landsmeer 2019 heeft de burgemeester besloten tijdelijk een
verruiming van het terras (1 juni 2020 tot 1 november 2020) bij te schrijven
op de exploitatievergunning van de Kipboetiek.
Het college heeft besloten niet handhavend op te treden tegen het strijdig
gebruik van de openbare ruimte van de tijdelijke terrassen van De Zuyd,
Culicafé TOV, De Driesprong, Trattoria La Bocca en de Kipboetiek gedurende de behandeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning om
dit tijdelijk mogelijk te maken.

Intrekking en afwijzing elektrische laadplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten het verkeersbesluit van 29 oktober 2019 (VB2019021) in te trekken en de aanvraag voor een elektrische laadplaats ter
hoogte van de Lisstraat 35 af te wijzen.

Afval inleveren bij de
gemeentewerf Landsmeer?
Neem uw
legitimatie- en
adresbewijs mee!

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

Team Handhaving
Op grond van het “Beleid verwijderen
voorwerpen uit de openbare ruimte” is het
volgende object uit de openbare ruimte
verwijderd:
• 1 fietswrak tussen Freule en het Pakhuys
(28-05-2020).
De fiets wordt zes weken bewaard. De eigenaar kan zich gedurende de bewaartermijn melden via handhaving@landsmeer.
nl met bewijs van eigendom. De opslagkosten worden in rekening gebracht en
bedragen € 15,- per dag.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

28 mei 2020

Meervalweg 95

Aanbouw

28 mei 2020

Meervalweg 95

Dakkapel plaatsen voordakvlak

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

3 juni 2020

Kerk in Actie, periode 30 november 2020 tot en met
5 december 2020

Bezwaar: : Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester 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. Informatie: afdeling RZ
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