Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

Gemeente Landsmeer

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

4 februari 2021

Diverse locaties

Onderhouden/ kappen
laanbomen langs openbare
weg

7 februari 2021

Zuideinde 21A

8 februari 2021

Fuutstraat 12,14 en 28, Vervangen van kozijnen
Helmkruidstraat 9

Plaatsen dakopbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

Nieuwsbrief gemeente Landsmeer

Team Handhaving

Verwijderen bank
De BOA’s hebben een houten bank geconstateerd bij de voetbalkooi aan de Langebreek te
Landsmeer (52.428231, 4.903661).

24/7

www.facebook.nl/
gemeentelandsmeer

Wilt u op de hoogte blijven over nieuws van en uit de gemeente?
Abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief
dan wekelijks in uw mailbox. Aanmelden kan via www.landsmeer.nl

Isolatieactie Landsmeer: tot en
met 28 februari!

Dit is in strijd met artikel 2:10 van de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021.
De bank is door Team Handhaving voorzien van een gele sticker
met datum. Wanneer de eigenaar de
bank niet zelf verwijdert en verwijderd houdt, zal
de gemeente deze na 24 februari 2021 verwijderen. Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Team Handhaving via
handhaving@landsmeer.nl

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

Uitgave 7 · 17 februari 2021

Twitter
@Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

Bent u van plan om uw woning te isoleren? Dat is een goed idee, want
een goed geïsoleerd huis is comfortabel en energiezuinig. De gemeente
Landsmeer organiseert samen met Duurzaam Bouwloket een isolatieactie.
Het actieaanbod is exclusief beschikbaar via www.duurzaambouwloket.nl/
landsmeerisoleert. De actie geldt voor woningeigenaren uit de gemeente
Landsmeer die tussen 1 december 2020 en 28 februari 2021 een offerteaanvraag hebben ingediend. U kunt dus nog meedoen! Informatie vindt u
op de website van Duurzaam Bouwloket of telefonisch via 072 743 39 56.

