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Bekendmakingen
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Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

25 augustus 2021

Zuideinde 24B

Plaatsen dakopbouw

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen

Verzonden

Onderwerp

25 augustus 2021 Dixi en gesloten container Roerdompstraat 24 te
Landsmeer van 6 september tot en met 15 oktober 2021
25 augustus 2021 Dixi en gesloten container Calkoenstraat 6-1 te
Landsmeer van 6 september tot en met 15 oktober 2021
26 augustus 2021 Opslag container Weegbreesingel 28 te Landsmeer van
24 augustus tot en met 12 september 2021
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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.

Bewonersbijeenkomst horecaproject
op donderdag 9 september
De afgelopen decennia zijn er meerdere beleidsdocumenten opgesteld
voor de horeca. De gemeente wil deze zes beleidsdocumenten samenvoegen tot één nieuw horecabeleidsdocument.
Omwonenden en ondernemers kunnen hierover meedenken tijdens
diverse bijeenkomsten. Voor omwonenden vindt de bijeenkomst plaats op
donderdag 9 september 2021 van 14.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis
van Landsmeer. U kunt zich tot 7 september aanmelden via een e-mail aan
f.galarce@landsmeer.nl. Meer informatie: landsmeer.nl/nieuws.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Gebruik Fixi voor meldingen
openbare ruimte
Ziet u in uw buurt een losse stoeptegel, een defecte lantaarnpaal of iets
anders dat niet werkt? U kunt meldingen eenvoudig aan ons doorgeven via de Fixi-website of via de Fixi app.
Fixi maakt het voor
zowel u als inwoner
als voor de gemeente
makkelijker om meldingen over de openbare
ruimte te doen en af te
handelen.

Meer informatie:
GEMEENTERAAD

LANDSMEER

landsmeer.nl/meldingen. Natuurlijk kunt u een melding ook telefonisch
doorgeven via 020 4877111.

