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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

8 oktober 2021

Zuideinde 3C

Gevelwijziging (kozijn plaatsen)

13 oktober 2021

Scholeksterstraat 12 Plaatsen uitbouw

13 oktober 2021

Doornenburg 12

Dichtbouwen dakterras

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

14 oktober 2021

Lisstraat 20

Verbouwing woning

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

Kennisgeving
Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben
besloten de volgende verkeersmaatregel vast te
stellen:
Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de (voormalige) bewoner(s) van
Burgemeester Postweg 7U.

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

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

12 oktober 2021

Herdenkingsavond Algemene Begraafplaats
11 december 2021 van 19.30 tot 21.00 uur

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

Anterieure overeenkomst ten behoeve van het plan
voor het realiseren van 5 startersappartementen op
het perceel Raadhuisstraat 8 te Landsmeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de
gemeente Landsmeer en Kamer 24 B.V., ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.
De overeenkomst heeft betrekking op het voornemen voor de realisatie
van 5 startersappartementen op het perceel Raadhuisstraat 8 te Landsmeer.

Terinzagelegging
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
ligt vanaf 21 oktober 2021 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de
anterieure overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder ter inzage
op het gemeentehuis van Landsmeer.
Binnen genoemde termijn kan tijdens openingstijden kennis worden
genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst
in het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen
zienswijzen worden ingediend en/of staat tegen de overeenkomst geen
mogelijkheid van indienen van beroep open.
Landsmeer, 20 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van Landsmeer

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.
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.
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.

Team Handhaving
Verwijderde fietsen
Naar aanleiding van de publicatie op 15 september en 22 september 2021 hebben de BOA’s diverse objecten verwijderd in de gemeente.
• 2 fietsen op de Dorpsstraat ter hoogte van de bushalte
• 1 fiets op het Marktplein ter hoogte van de Hema
• 1 fiets op het Zuideinde ter hoogte van Van Dijks doe het zelf
• 1 boot op de wal aan de Geijenbreek
De fietsen en boot worden na deze publicatie zes weken bewaard. De eigenaren kunnen zich gedurende de bewaartermijn
melden via handhaving@landsmeer.nl met bewijs van eigendom. De verwijderkosten en opslagkosten worden in rekening
gebracht en bedragen € 15,- per dag.

In verband met corona is er
aangepaste dienstverlening.

Kijk op de website voor meer informatie.
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