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

Denkt u met ons mee?

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Uw input voor de omgevingsvisie van
Landsmeer is belangrijk!

Perceel

Onderwerp

5 november 2020 Ooievaarslaan 1

Uitbouw, interne
verbouwing en dakopbouw

9 november 2020 Kanaalweg 30B

Plaatsen schutting

11 november 2020 Van Beekstraat 7

Vervangen kozijn

11 november 2020 Sportlaan 1

Renovatie clubgebouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.
Wat voor gemeente wil Landsmeer zijn, nu en in de toekomst? Wat is er nodig om prettig te wonen in Landsmeer? Hoe gaan we
om met de energietransitie en een groeiende vraag naar woningen? Om deze vragen te beantwoorden, maakt de gemeente
Landsmeer een omgevingsvisie voor 2040.
Dit gaat de gemeente niet alleen doen. Uw input is belangrijk voor de keuzes die gemaakt gaan worden. Wat waardeert u
aan Landsmeer en wat kan er beter? Dit kunt u laten weten door het invullen van de enquête. Hierdoor ontdekken wij welke
onderwerpen voor u belangrijk zijn. Het invullen is anoniem en duurt maximaal 10 minuten. Meedoen kan tot 4 januari. Onder
de deelnemers verloten wij 4 cadeaubonnen van 25 euro.
Scan de QR-code met de camera van uw smartphone en denk mee over de omgevingsvisie! U
kunt de enquête ook vinden op landsmeer.nl/omgevingsvisie. Als u geen internet heeft kunt u de
enquête op papier aanvragen via e-mail a.bal@landsmeer.nl of telefoon 06 50 03 77 14.

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.
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Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Funderingsherstel

9 november 2020 Van Beekstraat 33

Verplaatsen oprit

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 vergunning wilt inzien kunt een mail sturen naar
omgevingsvergunning@landsmeer.nl of wanneer u geen beschikking heeft
over een computer telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0204877111, wij zorgen dan dat de stukken voor u klaar liggen.

Team Handhaving
Verwijderd uit de openbare ruimte

Dit geldt voor:
H.C. Angel

geboren 09-02-1985

Datum uitschrijving 05-10-2020

S. Saade

geboren 11-01-1983

Datum uitschrijving 06-10-2020

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.

Op grond van het “Beleid verwijderen objecten
uit de openbare ruimte” is het volgende object
uit de openbare ruimte verwijderd:
• 1 fietswrak, Burgemeester Postweg 2, bij de
ingang van de Deen te Landsmeer (52.429676,
4.913457 / 2020-10-11)
De fiets wordt na deze publicatie zes weken
bewaard. De eigenaar kan zich gedurende de
bewaartermijn melden via het emailadres:

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

Onderwerp

6 november 2020 Van Beekstraat 83

www. landsmeer.nl
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handhaving@landsmeer.nl met bewijs van
eigendom. De opslagkosten worden in rekening
gebracht en bedragen € 15,- per dag.

Nieuwsbrief Landsmeer
Vanaf december gaat de gemeente wekelijks
een digitale nieuwsbrief versturen om inwoners,
ondernemers en andere geïnteresseerden te
informeren over nieuws van en uit de gemeente.
Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? U kunt
zich nu alvast inschrijven op de homepage van
de gemeente: landsmeer.nl
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