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Enquête voor ondernemers

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

27 mei 2021 Den Ilp 50

Renovatie hekwerk

02 juni 2021 Den Ilp 132B

Nieuwe loods plaatsen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

31 mei 2021 Den Ilp 143

Plaatsen vervangende nieuwbouw
woning

31 mei 2021 Watersniplaan 8

Plaatsen dakopbouw en erker

2 juni 2021

Purmerland 42AA Pand tijdelijk gebruiken voor
detailhandel

3 juni 2021

Den Ilp 148

Risaliet voorzijde
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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.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.

De coronacrisis raakt ondernemend Landsmeer hard. Wij willen graag van
u als ondernemer weten waar u tegenaan loopt en waar wij u bij kunnen
ondersteunen en adviseren. Daarom vragen we u een enquête in te vullen.
Het invullen van de enquête is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten.
U vindt de enquête op www.landsmeer.nl/nieuws.

Op tijd schulden signaleren door
Vroegsignalering
Het gebeurt wel eens dat iemand de huur, zorgverzekering of energierekening vergeet te betalen. Bij een betalingsachterstand nemen
woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven contact op met de inwoner.
Om te voorkomen dat de schulden (nog) verder oplopen kan de gemeente
per 1 januari persoonsgegevens sneller uitwisselen en verwerken met als
doel mensen beter en vroeger te helpen bij schulden.
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) neemt vervolgens contact op met de inwoner. Dit doet de SMD in opdracht van de gemeente.
Door schulden vroegtijdig te signaleren, kan op tijd hulp worden geboden.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de SMD (075-2060011)
of met het Middelpunt (020-4877124).
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