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Bekendmakingen

Ambtshalve uitschrijving BRP

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 april 2021

Watersniplaan 8

Plaatsen erker en dak opbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

20 april 2021

Van Beekstraat 240

Wijzigen van de woning

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

15 april 2021

Rolsteiger i.v.m. schilderwerkzaamheden Kaakberg 1 t/m 6
van 28 april tot 5 juni 2021

Woensdag 28 april 2021 - Informatieavond over RES
De RES (de Regionale Energiestrategie) is een eerste stap in een langjarige
samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor
stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.
Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Op woensdag 28 april (20.0021.00 uur) wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio
Zaanstreek-Waterland maakt. Hoeveel energie wil de regio gaan opwekken
tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk?
Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden
verleend? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog
meepraten?
De toelichting is te volgen via www.energieregionhz.nl/informatieavond-res
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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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De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Als blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B&W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.
Dit geldt voor:
Naam

Geboren

Datum uitschrijving

Naar

N. Assaadi
A. Mgarsso

08-03-1983

23-03-2021

Onbekend

14-06-1987

23-03-2021

Onbekend

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum en
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.
Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het
niet eens is met het besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer in verband
met feestdagen
Vanwege Bevrijdingsdag en Hemelvaart zijn het gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf gesloten op woensdag 5 mei, donderdag 13 mei
en vrijdag 14 mei.
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