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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

3 december 2020

Zuideinde 26

Plaatsen kapberg (t.b.v.
woning en kantoor)

4 december 2020

Noordeinde 61A

Plaatsen dakkapel

4 december 2020

Van Beekstraat 154

Funderingsherstel

8 december 2020

Den Ilp 93

Oprit verbreding

9 december 2020

Burgemeester Postweg 26 Garage bij woning
betrekken

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

7 december 2020

Dorpsstraat 56A (t/m 56F) Het oprichten van 6
appartementen in een
bestaand kantoor

Uitgave 51 · 16 december 2020

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de		
Kansspelen

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op verzoek van een inwoner ter hoogte van Paterspoel 8 te Landsmeer.
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester 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. Informatie: Team
publiekscontacten, vergunningen en handhaving
• 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.

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

www. landsmeer.nl
24/7

Op grond van artikel 30a van de Drank- en
Horeca zijn de leidinggevende gewijzigd op de
volgende vergunning:

Verzonden

Onderwerp

03-12-2020

DHW vergunning Deen,
Dorpsstraat 70-72 te Landsmeer

Team Handhaving
Verwijderen boottrailer
De BOA’s hebben geconstateerd dat er een
boottrailer langer dan drie dagen geparkeerd
staat op het parkeerterrein aan de Sportlaan te
Landsmeer (52.431452, 4.911923). Dit is in strijd
met artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Landsmeer 2020. De
boottrailer is door team Handhaving voorzien
van een gele sticker met datum. Wanneer de
eigenaar de boottrailer niet zelf verwijdert en
verwijderd houdt, zal de gemeente deze na 23
december 2020 verwijderen. Voor vragen of
meer informatie: handhaving@landsmeer.nl.
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