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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

3 maart 2021

Marktplein 11

Tijdelijk terras

Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege het coronavirus gaan de verkiezingen dit
jaar anders dan anders. De verkiezingen worden zo veilig mogelijk georganiseerd. Zo kunnen kwetsbare mensen
op meerdere dagen hun stem uitbrengen en mogen 70-plussers ook per brief stemmen. U kunt op de gemeentewerf zelfs stemmen vanuit de auto.
Dit neemt u mee als u gaat stemmen

Veilig stemmen

26 februari 2021 Kanaalweg 30B

Plaatsen schutting

Er worden in alle stemlokalen maatregelen getroffen om
ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk
te doen. Iedereen draagt in het stembureau een mondkapje. Medewerkers van het stembureau zorgen ervoor dat
iedereen voldoende afstand houdt en dat het niet te druk
wordt. U krijgt een nieuw potlood om mee te stemmen.
Deze kunt u na het stemmen meenemen.

4 maart 2021

Plaatsen dakkapel

Stemlokalen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

26 februari 2021 Zuiderzeelaan 71 en 73 Plaatsen steiger (per woning)
26 februari 2021 Zuiderzeelaan 65 en 67 Plaatsen steiger (per woning)
Paterspoel 32 en 34

Uitgave 10 · 10 maart 2021

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.

• Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Landsmeer

• 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.

• De Gemeentewerf, Scheepsbouwersweg 5, Landsmeer

• Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, Landsmeer
• Indoor Centrum Landsmeer, Marktplein 11, Landsmeer
• Speeltuinvereniging de Jonge Kracht, Fazantenstraat 41,
Landsmeer
• Jeugdvereniging Vrij en Blij, Dr. M.L. Kingstraat 2-C,
Landsmeer
• De Schaapskooi, Zuideinde 34, Landsmeer

• Dorpshuis Den Ilp, Den Ilp 73, Den Ilp
• SC Purmerland, Purmerland 44-E, Purmerland
NB. Er zijn bij deze verkiezingen geen stemlokalen in basisscholen en in De Keern, zoals u wel gewend bent.

• Een stem(plus)pas of kiezerspas
• Een geldig ID-bewijs (op 17 maart 2021 maximaal 5 jaar
verlopen)
• Een mondkapje

Openingstijdens stemlokalen
Alle stembureaus zijn op 17 maart geopend vanaf 7.30 tot
21.00 uur.
Het gemeentehuis is op 15 en 16 maart van 7.30 tot 21.00
uur open voor vervroegd stemmen. Deze mogelijkheid is
vooral bedoeld voor kiezers die vanwege het coronavirus
tot de risicogroep behoren.

Briefstemmen
70-plussers kunnen dit jaar ook per brief stemmen. Zij ontvangen, naast de brief met de stempluspas, een brief met
het briefstembiljet en uitleg over het stemmen per brief.
Kiezers moeten hun stem uiterlijk 12 maart om 17.00 uur
op de post doen. U kunt de briefstem van 10 maart tot en
met 17 maart 21.00 uur ook afgeven bij het afgiftepunt in
het gemeentehuis. Alle briefstemmen moeten op 17 maart
binnen zijn om meegeteld te kunnen worden.
Kijk voor meer informatie over o.a. stemmen bij volmacht
en stemmen in een andere gemeente op www.landsmeer.
nl/verkiezingen

Stemmen vanuit de auto op de gemeentewerf
Dit jaar kunt u er ook voor kiezen om te stemmen vanuit
de auto. Dit kan bij de gemeentewerf. Vanwege de
stemvrijheid en het stemgeheim mogen er geen andere
volwassenen bij u in de auto zitten. Eventuele passagiers
moeten dus even uitstappen tijdens het stemmen.
NB. De gemeentewerf is vanwege de verkiezingen op
17 maart gesloten voor het afleveren van afval.

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