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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

24 februari 2022

Den Ilp 46

Het verhogen van het dak van de woning op perceel M1950

24 februari 2022

Purmerland 67

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en vernieuwen van de entree

27 februari 2022

T.o. Aalscholverstraat 65

Het realiseren van 4 woningen

27 februari 2022

Zeilmaker 73

Het plaatsen van een dakkapel

01 maart 2022

Van Beekstraat 137

Het plaatsen van een uitbouw

02 maart 2022

Noordeinde 128H

Het tijdelijk mogelijk maken van het dance event Welcome To The Future in
het Twiske

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

1 maart 2022

Kanaalweg 19

Het bijgebouw te gebruiken voor generatie wonen

1 maart 2022

Calkoenstraat 17

Het plaatsen van een dakopbouw

3 maart 2021

Rhijnestein 36

Het plaatsen van een dakopbouw

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 mijn.rechtspraak.nl. 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.

Ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Als blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B&W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.
Dit geldt voor:
Naam

Geboren

Datum uitschrijving

Naar

P. Genke

31-01-1990

01-02-2022

Onbekend

R.T. Pikorz

09-08-1986

01-02-2022

Onbekend

P.P. Struta

27-04-1994

01-02-2022

Onbekend

S.D. Ivanova

22-12-1972

01-02-2022

Onbekend

M.N. Todorova

24-05-1978

01-02-2022

Onbekend

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit.
Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres
van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaarschrift zich richt.
Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

