Gemeente NIEUWS

Uitgave 39 · 22 september 2020

Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

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

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.

Gemeente Landsmeer
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Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

14 september 2020

Van Beekstraat 33

Verplaatsen oprit

16 september 2020

Van Beekstraat 83

Funderingsherstel

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

14 september 2020

Vogelwikkestraat 17

Plaatsen dakopbouw

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Dit geldt voor:
Z.R. Dijkman geboren 29-03-1995
Datum uitschrijving 03-08-2020
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.

Nieuws van de Gemeenteraad
Op donderdag 22 september 2020 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van Landsmeer. De bijbehorende stukken kunt u
vinden via www.landsmeer.nl/gemeenteraad.
Bijzondere gasten: Commissaris van de koning Noord Holland, de heer mr.
A.Th.H. (Arthur) van Dijk en Kabinetschef CvK Noord Holland, de heer A.
(Alexander) Dalenoort.
Agenda o.a.
1. Vaststelling agenda
2. Verordening op de vertrouwenscommissie 2020
3. Profielschets burgemeester Landsmeer 2020

Bezwaarmogelijkheid
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. 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. 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.

Bezwaar indienen
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.
020-4877111

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

