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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

3 maart 2022

Langebreek 29

Het plaatsen van een geveloptrekking/
dakopbouw

6 maart 2022

Zeilmaker 41

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde

9 maart 2022

Watersniplaan 24 Het plaatsen van een dakopbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben
besloten de volgende verkeersmaatregel vast te
stellen:
Het opheffen van een
gehandicaptenparkeerplaats voor de
(voormalige) bewoner(s) van:
• Meervalweg 22

8 maart 2022 Purmerland 67 Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde en het vernieuwen van de entree

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

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Tijdelijke standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

4 maart 2022

Tijdelijke standplaatsvergunning Albert Heijn Landsmeer
“tuinweken” van week 11 t/m week 22 2022

Uitgave 11 · 16 maart 2022

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

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.

Langskomen op het gemeentehuis? Maak een afspraak
via afspraken.landsmeer.nl Of bel 020-4877111

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