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Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

3 september 2021

Roopkoper 30

Plaatsen dakkapel

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden
7 september 2021

Perceel
Van Beekstraat 190

9 september 2021
9 september 2021

Nieuwe Gouw 3
Doornenburg 25

Onderwerp
Vervangende nieuwbouw
bedrijfswoning plaatsen
Veranderen brandcompartiment
Dichtzetten dakterras

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Melding klein evenement
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende melding binnen gekomen:
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Dobbervissen op 9 en 10 oktober 2021 van 12.00 uur tot 16.00 uur aan het Noordhollands Kanaal
tussen Purmerend en Ilpendam

Wilt u ook overstappen op duurzame energie? Misschien is de zonnepanelenactie van Landsmeer dan iets voor u. Door mee te doen aan deze
actie koopt u zonnepanelen tegen een gunstige prijs en kunt u bovendien als particulier btw terugvragen. Wilt u meer informatie? Meld u dan
aan voor de online informatieavond op donderdag 23 september via
www.duurzaambouwloket.nl/actielandsmeer.

In verband met corona is er
aangepaste dienstverlening.

Kijk op de website voor meer informatie.
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