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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen Perceel

Onderwerp

17 juni 2021 Van Beekstraat 190

Vervangende bedrijfswoning

17 juni 2021 Kamperfoeliestraat 11

Plaatsen dakkapel voorzijde

17 juni 2021 Dorpsstraat 72

Veranderen brandcompartiment

18 juni 2021 Burgemeester Postweg 3 Terras plaatsen
18 juni 2021 Zuideinde 24B

Plaatsen dakopbouw

20 juni 2021 Roerdompstraat 34

Plaatsen dakopbouw

22 juni 2021 Kanaaldijk 110

Erfafscheiding plaatsen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

21 juni 2021

Den Ilp 191A

Vervangende nieuwbouw woning

23 juni 2021

Noordeinde 154

Dakopbouw (veranderen kap)

24 juni 2021

Den Ilp 50

Renovatie hekwerk

25 juni 2021

Kanaaldijk 28

Oprichten boerderijwinkel

Aangepaste
openingstijden
milieustraat
De openingstijden van de milieustraat op de gemeentewerf zullen
met ingang van 5 juli 2021 worden
teruggebracht naar de openingstijden
van vóór corona.
Vanaf 5 juli zijn de openingstijden
als volgt:
Maandag: 13.00-16.00 uur
Woensdag: 13.00-16.00 uur
Vrijdag:
Zaterdag:

13.00-16.00 uur
9.00-12.00 uur

Uitgave 26 · 30 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.

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
D. Ramalho

Geboren

Datum
uitschrijving

Naar

21 april 1985

17 mei 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.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Meedenken over
de omgevingsvisie
Gemeente Landsmeer stelt haar
omgevingsvisie op! Wilt u uw input
hiervoor geven? Meld u dan aan voor
de digitale bewonersbijeenkomst op
woensdag 30 juni (19.30-20.30 uur).
U krijgt informatie over de voortgang
van de omgevingsvisie en over de resultaten van de enquête die we eerder
hielden onder Landsmeerders. Tijdens
de sessie kunt u via de chat vragen
stellen.
Ga naar www.landsmeer.nl/nieuws en
open het nieuwsbericht ‘Meedenken
over de omgevingsvisie’. Hier kunt u
zich aanmelden.
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In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
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