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Team Handhaving

Bekendmakingen

Verwijderen fiets

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE
MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 maart 2021

Nijenrode 13

Dichtzetten dakterras

22 maart 2021

Stoutenburg 42

Kozijnen plaatsen in de zijgevel

Uitgave 13 · 31 maart 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Als blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B&W om de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te schorten.
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente staan ingeschreven.

De BOA’s hebben een fietswrak geconstateerd bij het
Zuideinde 12a (52.428446, 4.913043) in Landsmeer. Dit is in
strijd met artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021. Conform het beleid “Verwijderen objecten uit de openbare ruimte” is het fietswrak
verwijderd en opgeslagen. De fiets wordt na deze publicatie
zes weken bewaard. De eigenaar kan zich gedurende de
bewaartermijn melden via handhaving@landsmeer.nl met
bewijs van eigendom. De opslagkosten worden in rekening
gebracht en bedragen € 15,- per dag.

Woensdag 31 maart: informatieavond over het
nieuwe afvalbeleidsplan van Landsmeer

S. Kharoubi,

geboren 10-10-1960.

Datum uitschrijving: 22-02-2021.

Naar: onbekend

Wilt u meer weten en/of meedenken over het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen en de
manier waarop u uw afval kunt aanbieden de komende jaren? Sluit dan aan bij de digitale informatieavond op woensdag 31 maart 2021 om 19.30 uur.

R. Westra,

geboren 07-05-1986.

Datum uitschrijving: 19-02-2021.

Naar: onbekend

Aanmelden via: afval@landsmeer.nl (dit kan tot uiterlijk 31 maart, 17.00 uur).

Dit geldt voor:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt
aan op de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit.
Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Na aanmelding ontvangt u een link naar de digitale bijeenkomst.
Van 1 tot 11 april kunt u ook meedoen met de inwonersenquête die u vanaf 1 april kunt vinden op de
website. Voor meer informatie: www.landsmeer.nl/afvalbeleid
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