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Team Handhaving

Bekendmakingen

Verwijderen fiets

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

27 maart 2021

Den Ilp 148

Risaliet voorzijde plaatsen

29 maart 2021

Zuideinde 25

Plaatsen 2 dakkapellen

29 maart 2021

Purmerland 45

Plaatsen dakkapel

29 maart 2021

Van Beekstraat 35 Nokverhoging

29 maart 2021

Bierstalpad 23

Plaatsen steiger

29 maart 2021

Den Ilp 79

Dakramen voordakvlak plaatsen

30 maart 2021

Den Ilp 178

Splitsing perceel met nieuw nummer

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

31 maart 2021 Van Beekstraat 1 Het gebruik mogelijk maken voor wonen
31 maart 2021 Noordeinde 47

Verbouwen en uitbreiden woning

31 maart 2021 Zwaansburg 7

Gedeeltelijk dichtbouwen dakterras

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
gemeentelandsmeer

Uitgave 14 · 7 april 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.
• 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 020-4877111, wij
zorgen dan dat de stukken voor u klaar liggen.
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@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

De BOA’s hebben een fietswrak geconstateerd nabij Stoutenburg 33 in
Landsmeer. De fiets mist het zadel en heeft twee lekke voorbanden. Dit is
in strijd met artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021. Conform het beleid “Verwijderen objecten uit de
openbare ruimte” is het fietswrak verwijderd en opgeslagen. De fiets 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.

Commissie bezwaarschriften Landsmeer
Zittingsdatum dinsdag 13 april 2021
Agenda
19.30 uur behandeling van bezwaarschrift tegen de weigering van een
urgentieverklaring op grond van de Huisvestingsverordening.
20.00 uur behandeling van bezwaarschrift tegen een Wob-besluit.
20.45 uur behandeling van bezwaarschrift tegen de verleende 		
omgevingsvergunning voor herbouw van een bijgebouw op
het perceel Den Ilp 1 in Den Ilp.
De zitting vindt niet plaats in het gemeentehuis, maar gaat via Microsoft
Teams.

Enquête in verband met nieuw afvalbeleidsplan
Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad een richting gekozen voor het
nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen. Om dit nieuwe beleidsplan op
te stellen willen we ook graag informatie vanuit de inwoners van Gemeente Landsmeer. Daarom stellen we het erg op prijs als u de enquête wilt
invullen, die ons meer inzicht geeft in hoe u uw afval aanbiedt. U vindt
de enquête op www.landsmeer.nl/afvalbeleid. Dit kan tot en met 11 april.
Het invullen duurt ongeveer 5 minuten en uiteraard is het invullen van de
enquête volledig anoniem.

