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Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten
‘verkopen’

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

Inwoners van diverse gemeenten zijn opgelicht door websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van
zaken bij de gemeente.
Gemeenten werken NIET samen met deze websites. Wij adviseren u dan ook om hier geen gebruik van te maken. Websites
en online loketten vragen geld voor het maken van een
afspraak bij de gemeente of ze rekenen een hoger tarief voor
een uittreksel of akte. Dat is zonde. Een afspraak maken bij de

Nieuwsbrief
Landsmeer
Heeft u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente?
Dat kan via de homepage van

www.landsmeer.nl
Meld u aan en ontvang wekelijks nieuws
van en uit de gemeente.
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gemeente is altijd gratis en u kunt een uittreksel eenvoudig
zelf aanvragen. Daarnaast is het veiliger om zelf uw zaken te
regelen bij de gemeente. Commerciële tussenpartijen vragen
namelijk om gevoelige persoonlijke informatie, en het is niet
bekend wat ze verder met uw persoonsgegevens doen.

Bezwaar
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.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Onderwerp

20 november 2020 Den Ilp 24

Plaatsen vervangende nieuwbouw
woning

23 november 2020 Den Ilp 1

Bijbehorend bouwwerk bouwen

23 november 2020 Noordeinde 5

Plaatsen carport

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

24 november 2020

Van Beekstraat 39 Uitbreiden woning (achterzijde)

25 november 2020

Van Beekstraat 41 Uitbreiden woning (achterzijde

Onderwerp

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

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.

Perceel

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer
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