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(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

12 mei 2022

Lisstraat 34

Het isoleren en
vernieuwen van het dak van
het woonhuis

12 mei 2022

Lisstraat 36

Het isoleren en
vernieuwen van het dak van
het woonhuis

13 mei 2022

Zuideinde 83

Het uitbreiden van de
woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

16 mei 2022

Paterspoel 30

Het plaatsen van een
dakkapel

Uitgave 21 · 23 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.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.
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Hulp bij inrichting opvanglocatie
Oekraïense vluchtelingen

Momenteel wordt er hard aan gewerkt om het oude Middelpunt aan de
Dr. Martin Luther Kingstraat 2 gereed te maken voor de opvang van acht
tot twaalf vluchtelingen uit Oekraïne. Voor de inrichting zijn nog diverse
spullen nodig, zoals een koelkast, een wasmachine, linnenkasten, bestek,
borden en pannen (voor inductie). Misschien heeft u nog iets over dat u
wilt afstaan? Op www.landsmeer.nl/oekraine vindt u de lijst met benodigde spullen. U kunt een foto van de spullen die u wilt doneren mailen naar
vluchtelingen@landsmeer.nl. Dan nemen wij contact met u op. Om
de klus snel te klaren zijn we eveneens op zoek naar een aantal schilders en klusjesmannen. Weet u iemand? Dan kunt u ook mailen naar
vluchtelingen@landsmeer.nl. Alvast bedankt!

Ontheffing inrijverbod
Om tijdens spitstijden sluipverkeer tussen Purmerend en Amsterdam
en omgekeerd tegen te gaan én om de verkeersdruk op het lint van
Purmerland/Den Ilp/Landsmeer te beperken, geldt er een inrijverbod.
Voor het verkeer vanuit Purmerend richting onze gemeente geldt een
inrijverbod Purmerland tussen 06.00 en 09.00 uur. Vanuit Amsterdam
geldt een inrijverbod Den Ilp tussen 16.00 en 19.00 uur. In het weekend
en op erkende feestdagen geldt het inrijverbod niet. Woont of werkt u
in Landsmeer? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Moet u om een
andere reden in Landsmeer zijn? Dan kunt u onder voorwaarden ook in
aanmerking komen voor een ontheffing. Een ontheffing aanvragen kan
via www.landsmeer.nl.

