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

Burgerlijke stand
Geboorte
11 Augustus 2020

Onne Lowie, dochter van Wiebe de Wit en 		
Magdalena Maria Dijkhof

Overlijden
12 Augustus 2020

Maria Theresia Geenevasen gehuwd geweest met
Adrianus Hoogenboom

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

11 augustus 2020

Stoutenburg 42

Verbouwing woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

7 augustus 2020

Rhijnestein 104

Dichtzetten dakterras

10 augustus 2020 Fuutstraat 16, 18, 20,
Plaatsen kozijn per woning
22, 24, 26, 30, 32 /
Vederkruidstraat 1, 2, 3, 4,
7, 9, 10 / Helmkruidstraat
2, 3, 5, 6, 7, 10, 11/
Melkkruidstraat 7, 11/
Leverkruidstraat 1, 3, 4, 5
10 augustus 2020 Purmerland 65

Plaatsen dakkapellen
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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. 0204877111.

Kennisgeving
Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Het Lint 2015’
Burgemeester en wethouders van Landsmeer
maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat
met ingang van 19-8-2020 gedurende zes weken
(tot en met 29-9-2020) het vastgestelde bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan
Het Lint 2015’ voor een ieder ter inzage ligt.

Toelichting
Op 28-5-2020 heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Het Lint 2015’ vastgesteld. Het
bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het ontwerp. Naar aanleiding van
de ingediende zienswijzen zijn een tweetal
wijzigingen aangebracht, zie in dat kader het
toelichtingsdocument van het bestemmingsplan
en de nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad,
het bestemmingsplan en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen vanaf 19-8-2020 tot en
met 29-9-2020 ter inzage. Het bestemmingsplan
is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.landsmeer.nl. Daarnaast ligt
het bestemmingsplan tijdens de openingsuren
ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1
te Landsmeer.

29-9-2020 – kan beroep worden ingediend bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.
Het instellen van beroep heeft geen schorsende
werking, daartoe dient tevens een verzoek om
een voorlopige voorziening te worden gedaan
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep kan worden
ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft
ingediend;
• een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende tegen de wijzigingen ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding
Het besluit – het bestemmingsplan – treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de
hierboven genoemde Afdeling, treedt het besluit
niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Beroep
Gedurende de terinzagetermijn – tot en met

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening. Kijk op www.landsmeer.nl voor meer informatie.

