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Iets melden? Gebruik vanaf 30 augustus de Fixi App
Een schoon, groen en goed onderhouden dorp is belangrijk voor de inwoners van de gemeente Landsmeer. Als er iets
niet klopt in de openbare ruimte kunt u dat nu melden via onze website. Vanaf 30 augustus a.s. stappen wij over naar
de gratis Fixi App. Deze app is een moderne oplossing die het voor zowel de inwoners als voor de gemeente makkelijker
maakt om meldingen inzake openbare ruimte, etc. te doen en af te handelen. De app is te downloaden in de App Store
en de Play Store.
dezelfde melding al heeft doorgegeven. Als melder krijgt u
snel een terugkoppeling zodat u weet wat er met uw melding
is gedaan.
Dus is er een boom omgevallen, een lantaarnpaal stuk, afval
op straat, de straat onder gelopen of is er iets anders aan de
hand in de buurt?
Meld het vanaf 30 augustus met de Fixi App. Tot 30 augustus
kunt u uw melding nog op de gebruikelijke manier indienen
via de website van de gemeente.
Via de Fixi App en op fixi.nl is het makkelijk om een foto mee
te sturen bij een melding. U ziet ook gelijk of iemand anders

Natuurlijk blijft het, na invoer van de Fixi App, ook mogelijk
om een melding door te geven via 020 4877111.

Team Handhaving
• zwart met beige kleurige damesfiets met een plastic zakje
over de zadel. Het voorwiel van de fiets heeft een platte
band en de fiets bevat veel roest;
• mintkleurige damesfiets met een kinderzitje. Het achterwiel
heeft een platte band.
Dit is in strijd met artikel 5:12, derde lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021.

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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

17 augustus 2021 Langhuislaan 16

Plaatsen overkapping

20 augustus 2021 Noordeinde 101

Isoleren gevels en dak

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 omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor
contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

Verwijderen fietsen
De BOA’s hebben een twee verwaarloosde fietsen geconstateerd aan het Zuideinde nabij perceel 8 te Landsmeer
(52.428885, 4.913326). Het betreft een:
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Boot op de wal
De BOA’s hebben een boot aangetroffen in het
groen aan de Giessenburg.

Onderzoek in de ondergrond voor
aardwarmte

Dit is in strijd met artikel 5:31D van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Landsmeer 2021.
De boot en de fietsen zijn 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 2 september 2021 verwijderen.
Voor vragen of meer informatie contact opnemen met Team
Handhaving via handhaving@landsmeer.nl.

Vanaf 23 augustus 2021 vindt in de gemeente Landsmeer onderzoek
in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en eventuele
bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen
hierover een brief. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.
In de gemeente Landsmeer wordt de komende periode seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een
landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen.
Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de
inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het
onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen
onderdeel van uit. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie
over SCAN.

In verband met corona is er
aangepaste dienstverlening.

Kijk op de website voor meer informatie.

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

