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Bekendmakingen
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

18 maart 2022 Schuttebreek 15

Het realiseren van een appartement

18 maart 2022 Purmerland 60

Het vergroten van het woonhuis en
plaatsen van een werkplaats/schuur

19 maart 2022 ’t Plankenpad 31 Het plaatsen van een botenhuis
21 maart 2022 Kanaalweg 9

Het plaatsen van een bijgebouw

21 maart 2022 Watersniplaan 26 Het plaatsen van een dakopbouw
23 maart 2022 Paterspoel 41

Het optrekken van de achtergevel

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

22 maart 2022 Noordeinde 150E Het tijdelijk plaatsen van een
zwembad en bijgebouw
22 maart 2022 Kanaaldijk 24

Het plaatsen van een aanbouw

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

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.rechtstpraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
• 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.

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Exploitatievergunning
Op grond van artikel 2:1 van de Drank- en Horecaverordening is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

22 maart 2022

Exploitatievergunning Taste of Landsmeer, Zuideinde 2b
te Landsmeer

Informatie over de eenmalige energietoeslag
Het kabinet heeft toegezegd dat huishoudens met een laag inkomen (tot
en met 120% van het sociaal minimum) een eenmalige energietoeslag
van € 800,- ontvangen. Hiermee kunnen zij een deel van de energiekosten
betalen. De overheid betaalt de toeslag uit aan de gemeenten, waarna de
gemeenten dit uitbetalen aan huishoudens met een laag inkomen. Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven niets te doen, zij krijgen in maart
vanzelf een voorschot van € 200,- uitgekeerd. De rest van de tegemoetkoming volgt later. De uitbetaling aan bijstandsgerechtigden wordt voor
onze gemeente gedaan door gemeente Waterland. Andere inwoners die in
aanmerking komen, kunnen vanaf half mei de energietoeslag aanvragen
via de website van de gemeente. Meer informatie over de toeslag vindt u
op www.rijksoverheid.nl

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

Of bel 020-4877111
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