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

Aangevraagde vergunningen

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een ver-

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

leende vergunning binnen zes weken na het ver-

28 september 2021

Lisstraat 26

Plaatsen aanbouw en upgrade
voorgevel

zenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een

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

Verzonden

Onderwerp

27 september 2021 GGD vaccinatiebus. 30 september, 7 oktober en
14 oktober 2021 op het Marktplein.

Commissie bezwaarschriften Landsmeer

Uitgave 40 · 6 oktober 2021

indienen bij de burgemeester van Landsmeer.
voorlopige voorziening worden aangevraagd
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus
1621, 2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Welkom bij inloopbijeenkomsten
Omgevingsvisie Landsmeer
U bent van harte welkom bij een van de inloopbijeenkomsten over de
Omgevingsvisie Landsmeer. De omgevingsvisie gaat in op de samenhang van verschillende aspecten in de leefomgeving, zoals wonen,
verkeer, welzijn en duurzaamheid,.
Wij vinden het belangrijk dat u uw mening geeft en hopen dan ook op uw
komst. Wij zorgen voor koffie en thee!

De bijeenkomsten vinden plaats op:
Vrijdag 8 oktober

10.00-12.00 uur

Dorpshuis De Wije Ilp

Vrijdag 8 oktober

10.00-12.00 uur

Het Wapen van Landsmeer

u wel beschikken over een elektronische handte-

Vrijdag 8 oktober

13.00-16.00 uur

op de markt in Landsmeer

kening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de

Dinsdag 12 oktober

19.00-21.00 uur

Jeugdvereniging Vrij en Blij,
Landsmeer

digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet

Zittingsdatum: dinsdag 12 oktober 2021

precieze voorwaarden.

Agenda
19. 30 uur Behandeling van bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van een woning op het
perceel Den Ilp 143 in Den Ilp.

Informatie: Team publiekscontacten, vergunningen en handhaving

Aanmelden is niet nodig.
NB. afhankelijk van de locatie kan om een coronabewijs worden gevraagd.
Meer informatie: landsmeer.nl/nieuws

In verband met corona is er
aangepaste dienstverlening.

Kijk op de website voor meer informatie.
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