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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

21 januari 2022

Het Luijendijkje 3

Zonnepanelen op geitenstal

24 januari 2022

Kaaskoper 38

Uitbreiden van woning

26 januari 2022

Kanaalweg 19

Bijgebouw gebruiken voor
generatie wonen

26 januari 2022

Bierstalpad 1

Plaatsen van een erker

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

27 januari 2022

Calkoenstraat 15

Uitbreiden van de school
(inpandigverbouwing, extra
kozijn en plaatsen dakkapel)

27 januari 2022

Speksnijdersweg 34 Plaatsen van een
geveloptrekking aan achterzijde

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. 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
• 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.

Het Middelpunt is er voor u
Het Middelpunt is het centrum voor zorg en welzijn van de gemeente
Landsmeer. Hier kunt u als inwoner een Wmo-melding (Wet maatschappelijke ondersteuning) doen, bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft
bij het huishouden of wanneer u een scootmobiel moet aanvragen.
Ook kunt u bij het Middelpunt terecht met vragen over bijvoorbeeld opvoeding, mantelzorg of schulden. Wilt u contact met een medewerker van
het Middelpunt? U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met
020-4877124. Meer informatie: www.landsmeer.nl/middelpunt

Nieuws van de Gemeenteraad
In februari vinden de volgende vergaderingen plaats:
Donderdag 3 februari

20.00 uur

Commissievergadering

Donderdag 10 februari

20.00 uur

Commissievergadering

Donderdag 17 februari

20.00 uur

Raadsvergadering

Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Volg de vergadering live via landsmeer.
bestuurlijkeinformatie.nl. Hier vindt u ook informatie over de agenda’s.
Inspreken kan in de commissievergadering van 3 en 10 februari 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

Of bel 020-4877111

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

