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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

4 mei 2022

Zuiderzeelaan 65

Het plaatsen van een schuur

5 mei 2022

IJdoornlaan 2

Het plaatsen van een dak uitbouw

10 mei 2022

Den Ilp 80

Het verbreden van de bestaande dakkapel

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

9 mei 2022

Noordeinde 154

Een nieuwe in- of uitrit aanleggen

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.

Uitgave 20 · 18 mei 2022

Kennisgeving gewijzigd bestemmingsplan
‘Noordeinde 13 te Landsmeer’
De gemeenteraad van Landsmeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het
bestemmingsplan Noordeinde 13 te Landsmeer is vastgesteld.
Het plan betreft een particulier initiatief voor het bouwen van een woning en een bed & breakfast, in
combinatie met fluisterboot- en kanoverhuur. Hiervoor wordt voormalig agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van woensdag 18 mei 2022 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens is het bestemmingsplan in digitale vorm beschikbaar vanaf de gemeentelijke
internetsite: www.landsmeer.nl.
Vanaf 18 mei 2018 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan:
• Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.

Energietoeslag voor lage inkomens
Het is vanaf nu mogelijk om de eenmalige energietoeslag voor minima aan te vragen. Deze toeslag van
maximaal € 800 kan worden aangevraagd door:
• inwoners met een inkomen op of net boven het
sociaal minimum
• inwoners met een IOW-uitkering
• AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
• Zelfstandige ondernemers met een laag inkomen
Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven niets te
doen, die krijgen dit bedrag vanzelf gestort. Kijk op
www.landsmeer.nl voor meer informatie en aanvragen. Op de homepage vindt u een directe link naar
het aanvraagformulier.

• Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een
zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan.
• Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling
van het bestemmingsplan heeft aangebracht.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.
raadvanstate.nl .
Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Binnen deze
beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, treedt het betreffende onderdeel van het bestemmingsplan niet in werking,
voordat er op het beroep is beslist.

