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(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Dranken Horecavergunning
Op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

2021-07-16

Samenmeer, Dr. Martin Luther Kingstraat 2b te Landsmeer

Op grond van artikel 30 van de Dranken Horecawet is de volgende vergunning gewijzigd:

Verzonden

Onderwerp

2021-07-16

Los Angus, Zuideinde 46 te Landsmeer

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester 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 loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Informatie: Team publiekscontacten, vergunningen en handhaving

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
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WhatsApp Buurtpreventie
Met WhatsApp Buurtpreventiegroepen kunnen buurtbewoners elkaar
snel op de hoogte brengen van een verdachte situatie of een inbraak.
Zeker in deze vakantietijd kan dat heel nuttig zijn.
In Landsmeer zijn al een aantal WhatsApp
Buurtpreventiegroepen. Kijk op de kaart op
www.wabp.nl of er ook in uw buurt een
groep is waarvoor u zich kunt aanmelden.
Als dat niet het geval is, dan kunt u een
eigen WhatsApp buurtpreventiegroep
starten.

Team Handhaving
Verwijderen bootwrakken
Op 22 juli 2021 is er een gestickerde boot verwijderd uit de openbare
ruimte:
• een witte boot in het groen zonder registratienummer aan de Engelenburg (gepubliceerd 		
op 7 juli 2021)
De boot wordt 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.

