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Waardebon van € 70,voor woningeigenaren

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Verzonden

Perceel

Onderwerp

18 januari 2021

Lisstraat 23

Plaatsen dakkapel

21 januari 2021

Paterspoel 6

Voordeur en geveloptrekking achter

22 januari 2021

Den Ilp 1

Bijbehorend bouwwerk bouwen

Noordeinde 172

Bestaande kap vervangen voor
rieten kap

20 januari 2021

Van Beekstraat 240

Het wijzigen van de woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Verleende vergunningen

Onderwerp

16 januari 2021

Perceel

Onderwerp

27 januari 2021 Dorpstraat 60 (van Acker) Nieuwbouw 32 appartementen
Beroep: Zie kopje Beroep onder bericht Kennisgeving verleende Omgevingsvergunning op deze pagina.

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.

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning
Kennisgeving verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van de bouw van 32 appartementen op Dorpsstraat 60 (Van Acker), te Landsmeer (OV2018005).
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op
grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) bekend, dat omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van de
bouw van 32 appartementen op Dorpsstraat 60 (Van Acker) te Landsmeer.
Dit besluit is genomen op 27 januari 2021.
Het besluit tot vergunningverlening heeft betrekking op de volgende
onderdelen/activiteiten:
• Bouwen
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Het maken van een uitweg

Ingekomen zienswijzen
Met ingang van 9 oktober 2019 heeft het ontwerpbesluit en de daarbij
behorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het
ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingebracht. De ingediende zienswijzen
hebben niet geleid tot wijziging van het ontwerpbesluit.

Procedure
Het definitieve besluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang
van 29 januari 2021 voor zes weken digitaal ter inzage in het gemeentehuis
van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.landsmeer.nl. Gedurende
de voornoemde periode kunnen belanghebbenden die tijdig een ziens-
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wijzen naar voren heeft gebracht een gemotiveerd beroepschrift indienen
tegen de verlening van de omgevingsvergunning. Gelijke bevoegdheid
komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. In de onderstaande alinea
meer informatie over het voornoemde.

Beroep
In gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De termijn
voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan
met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven
wijze kenbaar is gemaakt. Wanneer een beroepschrift is ingediend kan
tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht,
postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
U kunt het beroep en 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.

www. landsmeer.nl
24/7

Bent u woningeigenaar in Landsmeer? Dan
heeft u als het goed is in november een brief
van de gemeente gekregen met een waardebon van € 70,-.
Deze kunt u gebruiken voor een energiebesparend product, zoals een energiezuinige koelkast,
een inductieplaat of spaarlampen. Al 377 Landsmeerders hebben gebruik gemaakt van de bon.
Heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dit kan
nog tot 31 maart 2021, zolang er budget is.
Kijk welke producten in aanmerking komen op
www.duurzaambouwloket.nl/rre-landsmeer

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl
Nieuwe aanvragen
ontheffing inrijverbod
niet meer gratis
Vanaf 1 januari 2021 is het aanvragen van een
ontheffing rijverbod niet meer gratis. Nieuwe
aanvragers betalen hier € 10,- voor. Let op,
bestaande heffingen blijven intact. Hiervoor
hoeft niet betaald te worden.
Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan
via de website van de gemeente een ontheffing
aanvragen om tijdens de spits door het inrijverbod bij Purmerland en Den Ilp te rijden. Een
nieuwe aanvraag indienen kan digitaal. Heeft u
al een ontheffing en wilt u een wijziging doorgeven? Dit kunt u zelf kosteloos doen via het
portaal waarop u kunt inloggen. Als u wilt dat
de gemeente de wijziging voor u doorvoert, dan
betaalt u daar € 10,- voor.
Meer informatie: publieksbalie.landsmeer.nl/
producten/inrijverbod_ontheffing
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