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(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

21 april 2021

Noordeinde 15

Tijdelijke woonunit i.v.m.
bouwwerkzaamheden in woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

22 april 2021

Ilpenstein 21

Dicht bouwen dakterras

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

23 april 2021

Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd t.n.v. Famiri
Food. Raadshuisplein, donderdag
Standplaatsvergunning tot 1 juli 2021 t.n.v. R. van den
Berg. Raadshuisplein, donderdag t/m zaterdag

23 april 2021

Uitgave 18 · 5 mei 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.

Snelheidssticker voor op uw
container
Wordt er in uw straat te hard gereden? Help dan mee om weggebruikers
bewust te maken van hun snelheid. Plak een snelheidssticker op uw
rolcontainer. Veel rolcontainers zijn zichtbaar vanaf de weg. De stickers zijn
tijdens openingstijden af te halen bij de receptie van het gemeentehuis. Er
zijn 15, 30 en 50 km stickers beschikbaar (per huisadres 2 stickers).

• 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.

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