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Bekendmakingen

Team Handhaving
Verwijderd uit de openbare ruimte
Naar aanleiding van eerdere publicaties zijn de volgende
objecten uit de openbare ruimte verwijderd:
• Twee houten aanhangers, Scheepsbouwersweg te Landsmeer (05-02-2020).
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sticker met datum. Wanneer de eigenaar de scooter niet zelf
verwijdert en verwijderd houdt, zal de gemeente deze na 18
februari 2020 verwijderen. Voor vragen of meer informatie
contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Overlijden

De objecten zijn bij Hoogwout Berging B.V. in bewaring gesteld. De eigenaar kan zich hier gedurende de bewaartermijn
melden met bewijs van eigendom. De opslagkosten worden
door Hoogwout in rekening gebracht conform de vigerende
tarieven van Hoogwout.
Meer informatie zie www.hoogwoutberging.nl.

Ontvangen

Verwijderen voertuigwrak

31 januari 2020 Noordeinde 132A Oprit verbreden

Er staat een verwaarloosde scooter op de Zuiderzeelaan ter
hoogte van Buitenhuislaan 144. De scooter is in zodanige
staat dat het aangemerkt kan worden als een wrak. Dit is in
strijd met artikel 5:5, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Landsmeer 2019.

31 januari 2020 Lisstraat 33

Aanpassen kozijnen en gevelbekleding

3 februari 2020 Noordeinde 126

Verleggen op/ afrit

29 januari 2020

Edmond Bernard Voogt gehuwd met 			
Anna Margaretha Brugman

Aangevraagde vergunningen
Perceel

Onderwerp

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen

De scooter is door team Handhaving voorzien van een gele

Verzonden

Perceel

Onderwerp

5 februari 2020

Van Beekstraat 160

Aanbouw aan achterzijde

5 februari 2020

Dorpsstraat 80

Vervangen handelsreclame

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 omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor contact
opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

Bekendmaking
Op grond van artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het
college van burgemeester en wethouders van Landsmeer bekend dat
zij op 21 januari 2020 het mandaat- en machtigingenregister 2020 heeft
vastgesteld.
Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een
besluit te nemen en/of te ondertekenen. Het bestuursorgaan blijft volledig
verantwoordelijk voor de krachtens mandaat genomen besluiten en mag
de bevoegdheid te allen tijde zelf blijven uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere richtlijnen geven.
Inzage: het mandaat- en machtigingenregister 2020 ligt vanaf 15 februari
2020 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.
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