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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

29 juni 2021

Van Beekstraat 49

Uitbreiding woonhuis

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.
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Tijdens zomervakantie geen
donderdagavondopenstelling
van de balie Burgerzaken
In de zomervakantie is er geen
donderdagavondopenstelling van de balie
Burgerzaken. Dit gaat in vanaf donderdag
15 juli. De eerste avondopenstelling na de
vakantie is weer op donderdag 26 augustus.
Wel kunt u tijdens de zomervakantie elke
werkdag terecht tussen 9.00 en 12.00 uur
voor het aanvragen van reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels en VOG’s. Let op:
de balie Burgerzaken werkt alleen nog
op afspraak. Maak vooraf een afspraak via
afspraken.landsmeer.nl.
Veel zaken kunt u eenvoudig digitaal regelen.
Kijk hiervoor op www.landsmeer.nl.
De receptie van het gemeentehuis is van
maandag tot en met donderdag geopend van
9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur.
Binnen deze tijden kunt u het gemeentehuis
ook telefonisch bereiken via 020-4877111.

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

Team Handhaving
Verwijderen bootwrakken
Op 23 juni 2021 zijn er twee gezonken bootwrakken verwijderd uit het openbare water:
• een witte motorboot zonder registratienummer aan het Bierstalpad ter hoogte
van Schaepeboet te Landsmeer;
• een donkere boot zonder registratienummer aan de Violiersweg ter hoogte van nummer 17.
De boten worden na deze publicatie zes weken bewaard. De eigenaar kan
zich gedurende de bewaartermijn melden via handhaving@landsmeer.nl
met bewijs van eigendom. De verwijderkosten en opslagkosten worden in
rekening gebracht en bedragen € 15,- per dag.

Boot op de wal
De BOA’s hebben een boot aangetroffen in het groen aan de Engelenburg.
Dit is in strijd met artikel 5:31D van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Landsmeer 2021.
De boot is door team Handhaving voorzien van een gele sticker met
datum. Wanneer de eigenaar de boot niet zelf verwijdert en verwijderd
houdt, zal de gemeente deze na 15 juli 2021 verwijderen.
Voor vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving
via handhaving@landsmeer.nl.
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