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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

4 maart 2021

Meervalweg 64

Kozijn voorgevel wijzigen

7 maart 2021

Kanaaldijk 74

Bedrijf bijgebouw

8 maart 2021

Rosendael 10

Plaatsen dakkapel

8 maart 2021

Ilpenstein 10

Dichtbouwen dakterras

9 maart 2021

Geijenbreek 23

Dakopbouw plaatsen

Denk mee over het nieuwe
Beleidsplan Afval en
Grondstoffen van Landsmeer

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

8 maart 2021

Den Ilp 148

Kozijnen in voorgevel
wijzigen

10 maart 2021

Fuutstraat 12, 14, 28,
Helmkruidstraat 9

Vervangen kozijn per
woning

10 maart 2021

Den Ilp 24

Vervangende nieuwbouw
woning

11 maart 2021

Rhijnestein 92

Plaatsen dakopbouw

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 0204877111, wij zorgen dan dat de stukken voor u klaar liggen.

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. Ook kunt u meedoen met de inwonersenquête die vanaf 1 april 2021 online staat.
Voor meer informatie: www.landsmeer.nl/afvalbeleid

Gemeente start met
maaien
In maart en april gaat de gemeente beginnen
met het maaien van grasvelden en speelterreinen. Om alle openbare graspartijen in
Landsmeer goed te kunnen maaien, vragen
wij u obstakels, zoals bootjes, surfplanken,
palen en kettingen te verwijderen.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
www. landsmeer.nl
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Deze obstakels in het gras bemoeilijken niet alleen het maaien, maar
zorgen ook voor kale plekken in het gras. Daarnaast kunnen ze schade
veroorzaken aan materiaal van bosmaaiers of maaimachines.
Verder roepen wij u op om gezonken bootjes boven water te halen en te
verwijderen. Dat geldt ook voor aanhangers met of zonder kenteken die
her en der geplaatst zijn. Wanneer eigenaren deze niet verwijderen, zal de
gemeente dit doen.

