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Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

2 mei 2022

Marktplein 10

Het pand gebruiken voor opvang
vluchtelingen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

29 april 2022

Noordeinde 128 H

(festival in het Twiske) het tijdelijk
mogelijk maken van het dance
event Welcome To The Future in het
Twiske

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Uitgave 19 · 11 mei 2022

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 vergunning wilt
inzien kunt contact opnemen met de gemeente (omgevingsvergunning@landsmeer.nl of
020-4877111). De stukken worden dan voor u
klaargelegd.

Langskomen op het gemeentehuis? Maak een afspraak
via afspraken.landsmeer.nl Of bel 020-4877111
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Verwijdering drie bomen aan
Raadhuisstraat

Het straatwerk van het plein langs de Raadhuisstraat is in slechte staat
en zorgt voor een onveilige situatie. Dit komt door de wortels van de drie
bomen die hier staan. Door de veenachtige grondlaag groeien de wortels
in de bovenste grondlaag, waardoor tegels omhoog komen en los gaan
zitten. Hierdoor zijn al meerdere personen gevallen. Om te voorkomen dat
er nog meer ongelukken gebeuren, moeten we de bomen helaas verwijderen. Dat gebeurt op maandag 16 mei 2022. Van tevoren wordt wel een
ecologische Quickscan gedaan, onder andere om te controleren of er geen
vogels in deze bomen of in omringende bomen aan het nestelen zijn. Is dat
wel het geval, dan wordt de kap uitgesteld. In het kader van de bezuinigingen in 2020 heeft de gemeenteraad besloten om gekapte bomen
voorlopig niet te herplanten. Daarom komt er in plaats van de bomen lage
beplanting. Dat wordt een combinatie van vergeet-mij-nietjes, schoenlappersplanten, zonnehoed, herfstasters en kattenkruid.

