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Verleende vergunningen
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bouwwerkzaamheden

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.

Wethouder Elfferich sprak haar waardering uit voor de jarenlange inzet van de buurtbewoners. Niet alleen voor de Volière
en haar dieren maar ook voor het schoonhouden van het
plein en de speeltoestellen.

Agenda
19.30 uur: behandeling van een bezwaarschrift
tegen de weigering van een
omgevingsvergunning voor een
zonneterras.
20.15 uur: behandeling van een bezwaarschrift
tegen de weigering handhavend op
te treden tegen een bouwwerk op een
perceel.

Verkeersbesluit

Bekendmakingen

1. Het instellen van eenrichtingsverkeer op
de Calkoenstraat, Reigerlaan, Kievitslaan,
Meerkoetstraat
en Lepelaarstraat,
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van het plaatsen van verkeersborden.
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zijn
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verkeersbord.
Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/Staatscourant.

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

Een prachtig en krachtig voorbeeld van buurtparticipatie.

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