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

31 december 2021

Loevestein 11

Dichtzetten dakterras

31 december 2021

Den Ilp 9

Plaatsen vervangende
nieuwbouw woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Uitgave 02 · 12 januari 2022

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester 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:
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Verzonden

Onderwerp

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

5 januari 2022

Vergunning container en mobiel toilet Burgemeester
Postweg 43 van 6 januari tot 6 februari 2022

Informatie: Team publiekscontacten, vergunningen en handhaving

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Varen in Amsterdam in 2022: vignet verplicht
Iedere boot die door Amsterdams water vaart, moet vanaf 2022 een vignet
hebben. In dit vignet zit een chip. Zo kan gezien worden waar en wanneer
het druk is op het water. Als het nodig is, kan de gemeente maatregelen
nemen om te zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart. Daarnaast is het
makkelijker om een verdwenen of gestolen boot met vignet op te sporen.
Het nieuwe vignet is 3 kalenderjaren geldig. Het vignet is niet nodig voor
kano’s en kajakken zonder motor en ook niet voor opblaasbare boten
zonder harde bodem. Meer informatie: amsterdam.nl/nieuws

Nieuws van de Gemeenteraad
In januari vinden de volgende
vergaderingen plaats:
Donderdag 20 januari, 20.00 uur

commissievergadering

Donderdag 27 januari, 20.00 uur

raadsvergadering

Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Via landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl kunt
u de vergadering volgen. Hier vindt u ook informatie over de agenda’s. Inspreken kan in de commissievergadering van 20 januari als u zich daarvoor
aanmeldt bij griffier@landsmeer.nl. Wanneer u inspreekt geeft u impliciet
toestemming voor uitzending via de website. Als u niet akkoord gaat met
het uitzenden en het vastleggen van de opnames, dan kunt u uw inbreng
schriftelijk aan de raadsleden zenden via de griffie.

Langskomen op het gemeentehuis?
Maak een afspraak via afspraken.landsmeer.nl
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