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Verstrekkingsbeperking

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar
bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen.

Aangevraagde vergunningen

Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Perceel

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U
kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen omdat dat wettelijk is bepaald.

Ontvangen

10 november 2021 Rhijnestein 36

Onderwerp
Plaatsen dakopbouw

17 november 2021 Dorpsstraat 46-48 Plaatsen vervangende nieuwbouw
woningen (2 onder 1 kap)
17 november 2021 Kanaaldijk 18

Tijdelijk oprichten B&B

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

15 november 2021

Den Ilp 5

In- uitrit plaatsen

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. Wanneer u geen beschikking
heeft over een computer, kunt u contact opnemen met de gemeente via
020-4877111. Wij zorgen dan dat de stukken voor u klaar liggen.

Aanwijzingsbesluit uitgiftepunt
Bekendmakingswet
Op 1 juli 2021 is de Bekendmakingswet gewijzigd. Officiële publicaties
worden sinds deze datum allemaal in het elektronische publicatieblad
geplaatst. Dit is het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Landsmeer. Artikel 18, vierde lid, Bekendmakingswet bepaalt dat het college van
burgemeester en wethouder een uitgiftepunt aanwijst waar burgers deze
bladen kosteloos kunnen inzien en daarvan een papieren afschrift (kopie)
kunnen krijgen. Op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Landsmeer bekend dat
het gemeentehuis te Landsmeer wordt aangewezen als uitgiftepunt waar
inzage in en een afschrift kan worden verkregen van het Gemeenteblad
Lands-meer, bijlagen en ter inzage gelegde stukken.

In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen te
verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen
aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor het bijhouden van de
ledenadministratie van die kerken) en een aantal zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen of particulieren).

Aanvragen
Beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens (geheimhouding) kunt u als volgt regelen:
• Via www.landsmeer.nl, zoek op trefwoord ‘Geheimhouding’. U hebt hiervoor DigiD nodig.
• Persoonlijk bij de balie van Publiekscontacten. Maak hiervoor een afspraak en vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee
te brengen.
Het college voldoet zo snel mogelijk aan uw verzoek en stuurt u een schriftelijke bevestiging. De verstrekkingsbeperking geldt
totdat u het zelf intrekt. Dit betekent overigens niet dat nooit meer gegevens kunnen worden verstrekt. Indien de gemeente op
een verzoek van een derde toch gegevens wil verstrekken, dient een in de wet omschreven procedure te worden gevolgd.

Nieuws van de Gemeenteraad
In december vinden de volgende
vergaderingen plaats:
Donderdag 2 december

20.00 uur

commissievergadering

Donderdag 9 december

20.00 uur

commissievergadering

Donderdag 16 december

20.00 uur

thema-avond

Donderdag 23 december

20.00 uur

raadsvergadering

Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Volg de vergadering live
via landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl.
Hier vindt u ook informatie over de agenda’s. Inspreken kan in de commissievergadering van 2 en 9 december als u zich daarvoor aanmeldt bij griffier@landsmeer.nl. Wanneer u inspreekt geeft u impliciet toestemming voor uitzending via de website.
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.

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

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

Of bel 020-4877111
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