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Enquête zoekgebieden voor windmolens of zonneweides

Bekendmakingen

De gemeente Landsmeer wil een leefbare en toekomstbestendige gemeente zijn. We willen meewerken aan minder
CO2-uitstoot en aan het tegenhouden van de opwarming van de aarde.
Samen met onder andere de provincie Noord-Holland en 28
andere gemeenten is de concept-RES (Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid) opgesteld. Dit is een eerste stap in
een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor
minder CO2-uitstoot. Om hier inzichten voor op te doen, voeren we een onderzoek uit en vragen we om uw mening over
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zoekgebieden voor windmolens of zonneweides in bepaalde
delen binnen de gemeente. Wilt u uw mening geven? Stuur
dan een mail naar res@landsmeer.nl. Dan ontvangt u een link
naar de enquête met een unieke code om deze te kunnen
invullen. Meer informatie: landsmeer.nl/res

Wegwerkzaamheden

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Onderwerp

27-11-2020

De werkzaamheden variëren van scheurbehandeling aan het Zuideinde tot
putkopreparaties aan het gedeelte Den
Ilp 138 t/m 169.

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

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Verzonden

Op woensdag 9 en donderdag 10 december voert aannemer Strukton
asfaltreparaties uit aan het Lint.

Er zijn deze dagen verkeerregelaars
aanwezig, maar het verkeer dient
wel rekening te houden met enige
overlast. We vragen hiervoor uw
begrip.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Exploitatievergunning Mr. Sushi / Zuideinde 2a te
Landsmeer
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 omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor
contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

