Gemeente NIEUWS
Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

Gemeente Landsmeer

Raadhuisstraat 1 · 1121 CX Landsmeer · Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111 · F: (020) 48 26 091 · E: gemeente@landsmeer.nl

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

29 oktober 2021

IJdoornlaan 11

Plaatsen luifel (overkapping)

2 november 2021

De Gouwe 56

Plaatsen dakkapel

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

2 november 2021

Doornenburg 12

Dichtbouwen dakterras

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

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Langskomen op het
gemeentehuis?
Maak een afspraak via
afspraken.landsmeer.nl
Of bel 020-4877111.

Uitgave 45 · 10 november 2021

Vrijwilliger in het zonnetje:
Aanmelden kan vandaag nog

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen 6 weken na het verzenden
daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders 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 http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
• 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.

Op dinsdag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. We hebben
onze vrijwilligers meer nodig dan ooit en willen hier ook dit jaar 		
speciaal aandacht aan besteden.
We hebben daar uw hulp bij nodig! Kent u iemand die zich het afgelopen
jaar bijzonder heeft ingezet binnen uw vereniging of organisatie? Of misschien juist daar buiten, gewoon op eigen initiatief?
Geef het aan ons door. Ga naar landsmeer.nl/nieuws, vul het aanmeldformulier in en stuur het per mail aan n.steur@landsmeer.nl
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