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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

5 januari 2022

Langhuislaan 37

Opbouw op berging

6 januari 2022

Paterspoel 43

Geveloptrekking

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

13 januari 2022

Van Beekstraat 42

Funderingsherstel

• Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ hoe u dat kunt doen.
Gehandicaptenparkeerplaatsen
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
• Marktplein 18 te Landsmeer, en
• Stoutenburg 49 te Landsmeer.

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

Uitgave 03 · 19 januari 2022

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.
• Wanneer u een verleende vergunning wilt inzien kunt contact opnemen
met de gemeente (omgevingsvergunning@landsmeer.nl of 0204877111). De stukken worden dan voor u klaargelegd.

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.

SlimoTheek voor
inwoners van
gemeente Landsmeer
Er zijn steeds meer technische hulpmiddelen
om veilig en comfortabel te wonen. Denk
bijvoorbeeld aan een robotstofzuiger, een
slimme deurbel of een eenvoudige tablet.
Bij de SlimoTheek in Purmerend kunt u gratis
terecht voor advies, uitleen en eventuele koop
van zo’n hulpmiddel. De producten zijn gratis te
leen voor een afgesproken periode.
Na de uitleenperiode brengt u het product
weer terug en kunt u het product eventueel zelf
aanschaffen. De specialisten van de SlimoTheek
helpen u daarbij. De SlimoTheek bevindt zich in
Bibliotheek Waterland in Purmerend en is elke
woensdag geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
Meer informatie: www.slimotheek.nl

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

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

Of bel 020-4877111
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