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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

9 april 2021

Lisstraat 20

Verbouwing woning

14 april 2021

Burgemeester Postweg 82 Kappen 2 bomen

14 april 2021

Houtsniplaan 4

Dakkapel plaatsen

14 april 2021

Goudpluvier 24

Dakkapel vernieuwen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

12 april 2021

Van Beekstraat 154

Funderingsherstel

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

8 april 2021

Beweegcontainer grasveld t.o. Scheepsbouwersweg 7A

8 april 2021

Steiger i.v.m. onderhoudswerkzaamheden Sportpark 5

Uitgave 16 · 21 april 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.

Aangepaste openingstijden
gemeente Landsmeer in verband
met feestdagen
In de komende weken gelden er vanwege de feestdagen (Koningsdag,
Bevrijdingsdag en Hemelvaart) aangepaste openingstijden.
Het gemeentehuis en het Middelpunt zijn gesloten op:
Dinsdag 27 april, woensdag 5 mei, donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei.

De gemeentewerf is gesloten op:
Maandag 26 april, dinsdag 27 april, woensdag 5 mei, donderdag 13 mei en
vrijdag 14 mei.

• 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.
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