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Denk ook mee over de toekomst van Landsmeer
Tot nu toe deden ruim 200 Landsmeerders mee aan de enquête over de Omgevingsvisie. Daarbij geven ze aan dat ze het
meest trots zijn op de natuur en de bijzondere ligging. Ook de recreatiemogelijkheden worden zeer gewaardeerd.
De meest karakteristieke plekken zijn volgens de inwoners De Breek, de Dorpsstraat, het Ilperveld, ’t Twiske en de Van Beekstraat. Over wonen en de sociale
veiligheid zijn de bewoners tevreden.

Om naar de enquête te gaan scant u de QR-code met de camera van uw smartphone. U kunt de enquête ook vinden op landsmeer.nl/omgevingsvisie.
Als u geen internet heeft kunt u een papieren versie aanvragen via
e-mail a.bal@landsmeer.nl of telefoon 06 50 03 77 14.
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Verleende vergunningen

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
www.facebook.nl/
gemeentelandsmeer

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

24/7

Bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen

Bijna de helft van de Landsmeerders vindt het belangrijk dat er woningen
bijkomen, met name voor starters. Wilt u ook uw mening geven over hoe u de
toekomst van Landsmeer ziet over 20 jaar? Dat kan nog tot uiterlijk 31 januari.

www. landsmeer.nl

Uitgave 2 · 13 januari 2021

Twitter
@Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

Verzonden

Perceel

Onderwerp

4 januari 2021

Den Ilp 134

Funderingsherstel

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 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.
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