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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

7 januari 2021

Zuiderzeelaan 71

Plaatsen steiger

7 januari 2021

Paterspoel 32 en 34

Plaatsen dakkapel

8 januari 2021

Sportlaan 13

Depotlocatie

13 januari 2021

Zuiderzeelaan 67

Plaatsen steiger

13 januari 2021

Zuiderzeelaan 65

Plaatsen steiger

13 januari 2021

Stoutenburg 14

Dakterras dichtzetten

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

12 januari 2021 Sportpark 5

Renovatie clubgebouw

12 januari 2021 Ooievaarslaan 1

Erker en dakopbouw plaatsen

13 januari 2021 Meervalweg 93

Plaatsen dakkapel aan voorzijde

Uitgave 3 · 20 januari 2021

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 of wanneer u geen beschikking heeft over een computer telefonisch contact
opnemen met de gemeente via 020-4877111, wij
zorgen dan dat de stukken voor u klaar liggen.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.

Meld u aan voor de nieuwsbrief van
de gemeente Landsmeer

Sinds december verstuurt de gemeente wekelijks een digitale nieuwsbrief om inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden te informeren over nieuws van en uit de gemeente.
Ook raadspublicaties worden meegenomen in de nieuwsbrief, waarin door
middel van een link altijd een directe verwijzing naar de website van de
raad staat. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen?
U kunt zich inschrijven via www.landsmeer.nl
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