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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

16 september 2021 Dorpsstraat 43 Funderingsherstel
22 september 2021 Den Ilp 158

Plaatsen entreepoort en bijgebouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

22 september 2021 Purmerland 49

Onderwerp
Kozijnen plaatsen/wijzigen in
voorgevel

27 september 2021 Noordeinde 48- 48a Uitbreiding dubbel woonhuis

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:
Sportcafé de Remise, Marktplein 11, jubileumfeest met zanger op 2 oktober 2021 van 18.00 tot 23.45 uur

Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende vergunningen verleend:

Verzonden

Onderwerp

17 september 2021 Objecten parkeerplaats Gagelstraat en Ereprijshof te
Landsmeer van 27 september t/m 17 december 2021
24 september 2021 Concerten Amicitia Raadhuisplein op 2 en 3 oktober 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
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.

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

Tegengaan van afvaloverlast
Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders twee besluiten genomen over de afvalinzameling. Dit om overlast, die een deel van
onze inwoners ervaart en waar wij vaak meldingen over krijgen, tegen
te gaan. Besloten is dat containers en PMD-zakken voorafgaand aan de
inzameldag na 20.00 uur aangeboden moeten worden op de daarvoor
aangewezen inzamelplaats. Ook is besloten dat containers op de inzameldag voor 22.00 uur verwijderd moeten worden van de aangewezen inzamelplaats en weer teruggeplaatst worden op het eigen perceel. Containers
mogen dus niet in de openbare ruimte geplaatst worden buiten deze
tijden. Wij vragen u hierop te letten bij het aanbieden van uw afval. Onze
BOA’s zullen hier vanaf nu ook inwoners op aanspreken en indien nodig
handhaven.

Nieuws van de gemeenteraad
De komende maand vinden de volgende vergaderingen plaats:
Donderdag 30-09 Raadsvergadering vanaf 20.00 uur
Donderdag 7-10

Uitloop raadsvergadering 30-09 vanaf 20.00 uur (o.v.b.)

Donderdag 14-10 Commissievergadering vanaf 20.00 uur
Donderdag 28-10 Raadsvergadering vanaf 20.00 uur
Inspreken kan in de commissievergadering van 14 oktober als u zich daarvoor aanmeldt bij griffier@landsmeer.nl. De vergaderingen worden live
uitgezonden vanuit het gemeentehuis en zijn online (terug) te bekijken via
landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl. Dit geldt ook voor de bijdragen van
insprekers. Wanneer u komt inspreken geeft u hier impliciet toestemming
voor. Als u niet akkoord gaat met het uitzenden en het vastleggen van de
opnames, dan kunt u uw inbreng schriftelijk aan de raadsleden zenden via
de griffie.
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