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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

5 april 2022

Loevestein 11

Het dichtzetten van het dakterras

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

5 april 2022

Giessenburg 30

Het dichtzetten van het dakterras

8 april 2022

Watersniplaan 26

Het plaatsen van een dakopbouw

Afwijkende openingstijden op
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 18 april (Tweede Paasdag) zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf en het Middelpunt de
gehele dag gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
Een aantal zaken kunt u wel online regelen, bijvoorbeeld een verhuizing
doorgeven of een ontheffing voor het inrijverbod.

Uitgave 15 · 13 april 2022

Maaien grasvelden en
speelterreinen

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.

De gemeente is begonnen met het maaien van grasvelden en speelterreinen. Veel mensen hebben hun bootje of andere spullen weggehaald,
zodat de maaimachine overal goed bij kan.

• 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.

Toch liggen hier en daar nog steeds boten en andere obstakels. We vragen
iedereen om deze alsnog te verwijderen. Ook roepen wij op om gezonken
bootjes boven water te halen en te verwijderen. Wanneer eigenaren deze
niet verwijderen, moet de gemeente dit doen. Hieraan zijn kosten verbonden die door de eigenaar betaald moeten worden.

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

Dit kan via ons digitaal loket op publieksbalie.landsmeer.nl. Op zaterdag 16
april is de gemeentewerf open van 9.00 uur tot 12.00 uur.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl
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