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Toeristenbelasting; zo zit het!

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

11 juni 2021

Dorpsstraat 46-48

Vervangende woningen bouwen

14 juni 2021

Noordeinde 154

Dakopbouw (veranderen kap)

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende standplaatsvergunning
Op grond van artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende ontheffing verleend:

Verzonden

Onderwerp

11 juni 2021

Mister Hair, Raadshuisplein, woensdag en zondag

Ontheffing geluid
Op grond van artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende ontheffing verleend:

Verzonden Onderwerp
16 juni 2021 Nachtelijke werkzaamheden kruising IJdoornlaan-ZuideindeScheepsbouwersweg van 5 juli tot en met 29 augustus

Uitgave 25 · 23 juni 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.

Steeds meer toeristen weten Landsmeer te vinden en blijven in Landsmeer overnachten. Dit doen ze op de camping, in B&B’s, maar ook in
woningen via bijvoorbeeld Airbnb of Booking. Wist u dat voor elke
overnachting toeristenbelasting betaald moet worden?
Iedereen die tegen vergoeding
overnachtingen aanbiedt aan
personen die niet in de gemeente
Landsmeer staan ingeschreven,
moet 7 % toeristenbelasting betalen.
Dit geldt zowel voor ondernemers
als voor particulieren. Deze heffing
is niet afhankelijk van de manier
waarop wordt geadverteerd of via
welke kanaal de boeking tot stand is
gekomen. Hieronder vallen dus ook
overnachtingen die via verhuurplatforms, zoals Airbnb, Booking en Wimdu worden aangeboden.
De toeristenbelasting wordt voor Landsmeer door gemeente Amsterdam
geïnd. Via de volgende link landsmeer.nl//toeristen_belasting kunt u zich
online aanmelden en aangifte doen van toeristenbelasting

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Landsmeer en de regio onder de aandacht van toeristen
Landsmeer vormt met de kernen Den Ilp en Purmerland een uitgestrekt lintdorp, omringd door een waterrijke en groene omgeving. Het dorp ligt tussen het natuurgebied Ilperveld en het recreatiegebied het Twiske en heeft op steenworpafstand van Amsterdam een unieke ligging binnen onze regio. Fietsen, wandelen, varen: er is veel te doen in Landsmeer en omgeving. Kortom, een
aantrekkelijke plek voor toeristen.
Vogelkijkhut Ilperveld

Lokale toeristenwebsite
Om Landsmeer onder de aandacht te brengen van de binnenlandse en buitenlandse bezoeker is de
lokale website www.welcomeinlandsmeer.com ontwikkeld. Hierop is al het recreatieve en toeristische aanbod van Landsmeer zowel in het Nederlands als Engels te vinden. Wij streven naar een
volledige website en nodigen ondernemers binnen deze sector uit om hun bedrijf kosteloos aan te
melden via het contactformulier op de website www.welcomeinlandsmeer.com

Regionale toeristenwebsite
Naast deze lokale website heeft Bureau Toerisme Laag Holland, de promotieorganisatie van de regio,
ook een nieuwe website ontwikkeld www.laagholland.com.
Hierop staan voor zowel bezoekers als voor inwoners uit de regio informatie en tips voor de leukste
ééndaagse of meerdaagse activiteiten in deze mooie omgeving.
Heeft u zelf als ondernemer binnen de recreatieve en toeristische sector een website?
Plaats dan beide links op uw website voor het lokale aanbod: www.welcomeinlandsmeer.com
en het regionale aanbod: www.laagholland.com.

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