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Openingstijden gemeentehuis
Op 31 december 2020 sluit het gemeentehuis om 12.00 uur. Ook is het deze dag niet mogelijk om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Op vrijdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.
Vanaf 4 januari 2021 gelden er nieuwe openingstijden voor
het gemeentehuis:
Dag

Burgerzaken
(op afspraak)

Receptie /
telefoon

Maandag

09.00 – 12.00u

09.00 – 16.00u

Dinsdag

09.00 – 12.00u

09.00 – 16.00u

Woensdag

09.00 – 12.00u

09.00 – 16.00u

Donderdag

09.00 – 12.00u
17.30 – 19.30u

09.00 – 16.00u

Vrijdag

09.00 – 12.00u

09.00 – 12.00u

De woensdagochtend openstelling van 07.30 – 09.00 uur
komt te vervallen. Als de coronapandemie voorbij is, zal de
donderdagavond weer vrije inloop worden.

Daarnaast werkt de
gemeente volledig op afspraak. Als u bijvoorbeeld
een rijbewijs, paspoort of
uittreksel wilt aanvragen
of ophalen dient u eerst
een afspraak te moeten
maken.

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 december 2020

Den Ilp 191

Plaatsen toegangspoort

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen

Dit kan via:
afspraken.landsmeer.nl
of telefonisch
via 020-4877111.

Verzonden

Perceel

Onderwerp

18 december 2020

Sportpark

Vervangen damwand

18 december 2020

Den Ilp 134

Uitbouw woning

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Papier- en kledingcontainers rond de jaarwisseling

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Op grond van artikel 5:18 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende vergunning verleend:

Rondom de jaarwisseling sluiten we papier- en kledingcontainers af of halen ze tijdelijk weg. Daardoor is de kans op
zwerfvuil op straat extra groot.
Wij verzoeken u daarom om in de periode 29 december tot
4 januari geen afval te plaatsen naast de afgesloten container of op de locatie waar normaal een container staat. Vanaf
maandag 4 januari zijn alle containers weer beschikbaar.
Samen houden we zo onze gemeente schoon op straat! Kijk
op landsmeer.nl/nieuws voor meer informatie.

Verzonden

Onderwerp

23-12-2020

Innemen van een standplaats op het Raadshuisplein
op 24 december 2020 ten behoeve van de verkoop van
delicatessen
Innemen van een standplaats op het Raadshuisplein van
27 t/m 31 december 2020 ten behoeve van de verkoop
van oliebollen
Innemen van een standplaats op het Raadshuisplein van
6 t/m 20 december 2021 ten behoeve van de verkoop
van kerstbomen

23-12-2020

23-12-2020

Vernieuwde identiteitskaart

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.

Vanaf 4 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart vernieuwd.
De nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt
ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw
pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de
gemeentebalie ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een
brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren.
Kijk voor meer informatie op www.digid.nl
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Team Handhaving
Verwijderd uit de openbare ruimte
Op grond van het Beleid verwijderen objecten uit de openbare ruimte is het volgende object uit de openbare ruimte
verwijderd:
• 1 scooterwrak, ’t Luijendijkje te Landsmeer (17-12-2020)
De scooter wordt na deze publicatie zes weken bewaard.
De eigenaar kan zich gedurende de bewaartermijn melden
via handhaving@landsmeer.nl met bewijs van eigendom.
De opslagkosten worden in rekening gebracht en bedragen
€ 15,- per dag.

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

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.
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