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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

13 januari 2021

Watersniplaan 7

Plaatsen dakopbouw

19 januari 2021

Paterspoel 10

Plaatsen dakuitbouw/
geveloptrekking

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

18 januari 2022

IJdoornlaan 11

Plaatsen luifel bij elektrische
laadvoorzieningen

19 januari 2022

Den Ilp 158

Plaatsen bijbehorend bouwwerk
en entreepoort

24/7 informatie: www.landsmeer.nl
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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.

Vragen over corona of de
coronavaccinatie
Heeft u vragen over corona of de coronavaccinatie? Dan kan het fijn
zijn om in gesprek te gaan met een onafhankelijke zorgprofessional
om u goed te laten informeren.
Hiervoor kunt u gratis bellen met 0800-7707707 (dagelijks van 8.00 tot
20.00 uur). Een zorgprofessional gaat graag met u in gesprek om uw vragen te beantwoorden.
Met goede informatie kunt u zelf beslissingen maken voor uw eigen gezondheid of die van uw omgeving.
Kijk voor meer informatie op: www.vragenovercorona.nl

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
mijn.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Informatie: Team publiekscontacten, vergunningen en handhaving

Tip om energie te besparen:
zet cv-ketel op 60°C

- Wanneer u een verleende vergunning wilt inzien
kunt contact opnemen met de gemeente (omgevingsvergunning@landsmeer.nl of 020-4877111).
De stukken worden dan voor u klaargelegd.

Deze snelle besparing scheelt veel gas en vermindert de CO2 uitstoot. Het
is vrij eenvoudig om zelf thuis te doen via een instructievideo. Wilt u meer
informatie of wilt u de cv-installatie instellen op 60°C?
Kijk dan op: www.zetmop60.nl

De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstellingen van 80°C, maar
werken efficiënter op 60°C.

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

Of bel 020-4877111
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