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Bekendmakingen

Gehandicaptenparkeerplaats

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

30 september 2021 Noordeinde 101

Plaatsen aanbouw

6 oktober 2021

Plaatsen 2 vervangende
nieuwbouw woningen

Dorpsstraat 12-14

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen

Ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres waar
zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Als blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B & W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten.
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente staan
ingeschreven.

Burgemeester en
wethouders van de
gemeente Landsmeer
maken bekend dat zij
hebben besloten de
volgende verkeersmaatregelen vast te
stellen:
Aanleggen van een
gehandicaptenparkeerplaats op verzoek van een inwoner ter hoogte van Violierweg 29 en Fransvaerderpad 15.

• Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar
maken’ hoe u dat kunt doen.

Dit geldt voor:

Verzonden

Perceel

Onderwerp

Naam

Geboren

Datum uitschrijving

Naar

7 oktober 2021

Raadhuisstraat 7

Risaliet plaatsen

M. Şan

02-08-1975

02-09-2021

Onbekend

• Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ hoe u dat kunt doen.
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• Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ hoe u dat kunt doen.

• Wanneer u een verleende vergunning wilt inzien kunt een mail sturen
naar omgevingsvergunning@landsmeer.nl of wanneer u geen beschikking heeft over een computer telefonisch contact opnemen met de
gemeente via 020-4877111, wij zorgen dan dat de stukken voor u klaar
liggen.

Bezwaar maken
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen
dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders,
Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet bevatten: de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.

Wat hoort bij het oudpapier?
En wat niet?

Dit wel

 Schoon en droog

 Nat  Vies  Veel plastic

Gebruikte
koffiebeker

Kartonnen
doos

Eierdoos

Dit niet

Pizzadoos met
etensresten

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

Broodzak met
plastic

mag bij
pmd

Kranten
en folders

Schone
pizzadoos

Vensterenvelop

Drankenkarton
Gebruikt
keukenpapier

Bubbeltjes
envelop

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.

Twijfel je nog?

www.afvalscheidingswijzer.nl

In verband met corona is er
aangepaste dienstverlening.

Kijk op de website voor meer informatie.
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