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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

1 september 2021

Doornenburg 25

Dichtzetten dakterras

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
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24/7 informatie: www.landsmeer.nl
Boot op de wal

Perceel

Onderwerp

1 september 2021

Kanaaldijk 110

Plaatsen erfafscheiding

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

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

27 augustus 2021

Schaftwagen en mobiel toilet Polderweg 2 te Den Ilp
van 15 september tot en met 19 november 2021
Schaftwagen en mobiel toilet Den Ilp 151C te Den Ilp
van 15 september tot en met 19 november 2021
Schaftwagen en mobiel toilet Purmerland 90A te Purmerland
van 1 oktober tot en met 10 december 2021
Springkussen en rodeostier i.v.m. burendag Akkerwindestraat

Team Handhaving

De BOA’s hebben een boot aangetroffen in het groen aan de Giessenburg.
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 22 september
2021 verwijderen. Voor vragen of meer informatie contact opnemen met
Team Handhaving via handhaving@landsmeer.nl.
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Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES
OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
Kennisgeving
In verband met corona is er Informatieavond ‘Zonnepanelenactie Landsmeer’ op 23 september
Ontwerp bestemmingsplan Breekoever Noord
aangepaste dienstverlening.
30 augustus 2021

op 25 september 2021 tussen 12.00 en 19.00 uur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het
ontwerp bestemmingsplan Breekoever Noord ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 18 woningen, waarvan 10 seniorenwoning en 8 rijwoningen nabij het water De Breek in Landsmeer.
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Kijk op de website voor meer informatie.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met
ingang van 9 september 2021 gedurende 6 weken digitaal in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl, onder planID NL.IMRO.0415. BPBreekoevernoord-ON01. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in
het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tijdens de ter inzage termijn mondeling of (bij voorkeur)
schriftelijk zienswijze naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Landsmeer. Postbus 1, 1120 AA Landsmeer, onder vermelding van “Bestemmingsplan Breekoever Noord”. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer A. Bal via 06-50037714.
Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Bal
(telefoon 06-50037714, e-mail a.bal@landsmeer.nl).

In verband met corona is er
aangepaste dienstverlening.

Kijk op de website voor meer informatie.
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