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

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Drank- en Horecavergunning
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

10 november 2021

Slijterijvergunning Albert Heijn, Dorpsstraat 72 te
Landsmeer
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester 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.
Informatie: Team publiekscontacten, vergunningen en handhaving
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Ontheffing inrijverbod
Om sluipverkeer tussen Purmerend en Amsterdam en andersom tegen te gaan en om de
verkeersdruk op het lint van Purmerland/Den
Ilp/Landsmeer te beperken, is er een inrijverbod ingesteld.
Voor het verkeer vanuit Purmerend geldt een
inrijverbod Purmerland tussen 06.00 en 09.00
uur. Vanuit Amsterdam geldt een inrijverbod
Den Ilp tussen 16.00 en 19.00 uur.

Team Handhaving
Aanhanger
Op 28 oktober 2021 heeft de BOA geconstateerd dat
er een enkelassige aanhanger met grondafval langer
dan 7 dagen geparkeerd staat op het parkeerterrein
bij het voormalige dorpshuis in Purmerland. Dit is in
strijd met artikel 5:6, eerste lid, onder a, van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021.
De aanhanger is door team Handhaving voorzien van een gele sticker met
datum. Wanneer de eigenaar de aanhanger niet zelf verwijdert en verwijderd houdt, zal de gemeente deze na 24 november 2021 verwijderen. Voor
vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via
handhaving@landsmeer.nl.

In het weekend en op erkende feestdagen geldt
het verbod niet.
Woont of werkt u in Landsmeer? Dan kunt u een
ontheffing aanvragen. Moet u om een andere
reden in Landsmeer zijn? Dan kunt u onder
voorwaarden ook in aanmerking komen voor
een ontheffing.
De aanvraag kan digitaal gedaan worden via
www.landsmeer.nl

Langskomen op het gemeentehuis?
Maak een afspraak via afspraken.landsmeer.nl

Of bel 020-4877111.
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