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

Burgerlijke stand
Geboorte
30 augustus 2020

Flora dochter van Albertus Johannes Straver en 		
Sanne Gutter

Overlijden

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

8 september 2020

Zuideinde 1

Tijdelijke verruiming terras

Gehandicaptenparkeerplaats opheffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:

28 augustus 2020

Agnes Johanna Ditters gehuwd geweest met 		
Bernardus Johannes Albertus Striekwold

Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s)
van: Lisstraat 20

4 september 2020

Immetje Keijzer gehuwd geweest met Jan Geugjes

Bezwaarmogelijkheid

7 september 2020

Catherine Roseline Mauricette Pougatch gehuwd
geweest met Raymond Kentie

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

4 september 2020

Noordeinde 160

Vervangende nieuwbouw woning

7 september 2020

Meervalweg 95

Dakkapel plaatsen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit
besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1,
1120 AA Landsmeer. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

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

www. landsmeer.nl
24/7

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een
verleende vergunningen 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. 0204877111.
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In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
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