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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

6 februari 2022

Watersniplaan 22

Het plaatsen van een dakopbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

8 februari 2022

Bierstalpad 45

Een uitbouw op tweede verdieping

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 omgevingsvergunning
wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via tel. 0204877111.
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Bent u mantelzorger?
De SMD is er voor u

Fixi voor meldingen
openbare ruimte
Ziet u in uw buurt iets ziet dat kapot of vuil is?
Een losse stoeptegel of iets dat niet werkt of
overlast geeft?
Meldingen en tips over de openbare ruimte
geeft u eenvoudig aan ons door via de Fixi-website of via de Fixi-app.
Meer informatie: landsmeer.nl/meldingen

Zorgt u langdurig en intensief voor een naaste, bijvoorbeeld voor uw
vader of voor uw zieke buurvrouw? Dan bent u mantelzorger. Ook al
doet u dit met liefde, soms kan de zorg ook veel van u vragen.
Om ondersteuning te krijgen kunt u terecht bij de SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening). De mantelzorgondersteuner van de SMD
is er voor alle mantelzorgers in Landsmeer en denkt graag met u mee om
ervoor te zorgen dat u de zorg volhoudt. U kunt zich aanmelden via e-mail
(mantelzorg@desmd.nl) of telefoon (06-22256218). Als u zich aanmeldt
ontvangt u, als u dat wilt, onder andere uitnodigingen voor bijeenkomsten.
Ook komt u in aanmerking voor het jaarlijkse “mantelzorgcompliment”, een
blijk van waardering vanuit de gemeente voor de mantelzorgers.

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

Of bel 020-4877111
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