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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen Perceel

Onderwerp

26 mei 2022 Den Ilp 46a

Het plaatsen van een uitbouw en uitrit

26 mei 2022 Purmerland 95

Het ophogen van de weidegrond

28 mei 2022 Vogelwikkestraat 20 Het plaatsen van een dakopbouw
30 mei 2022 Dorpsstraat 58

Het verbouwen van het pand en
creëren van 1 extra appartement

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

1 juni 2022

Lisstraat 34

Het isoleren en vernieuwen van het dak van
het woonhuis

1 juni 2022

Lisstraat 36

Het isoleren en vernieuwen van het dak van
het woonhuis

• Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar’ hoe u dat kunt doen.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Ontheffing geluid
Op grond van artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende ontheffing verleend:

Verzonden

Onderwerp

25 juni 2022 van 17.00 tot 21.00 live muziek op het terras van De Zuyd,
Zuideinde 1C te Landsmeer

• Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar’ hoe u dat kunt doen.

Uitgave 23 · 8 juni 2022

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben
besloten de volgende verkeersmaatregel vast te
stellen:
Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op verzoek van een inwoner ter hoogte
van: Marktplein 34 te Landsmeer.
Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de (voormalige) bewoner(s) van:
Fuutstraat 63 te Landsmeer.

• Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar’
hoe u dat kunt doen.
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.

Agenda Bezwaarschriftencommissie Landsmeer
Zittingsdatum:

dinsdag 14 juni 2022

Chiel van Marle, voorzitter
Barbara de Groot, lid
Hilde Schoor, lid
Theo van Gorsel, secretaris
19.15 uur: voorbespreking
19. 30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de afwijzing van
een gehandicaptenparkeerkaart
20.00 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de afwijzing van
een gehandicaptenparkeerkaart
20.45 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen de verleende 		
omgevingsvergunning voor een tijdelijk zwembad achter het
perceel Noordeinde 150 E in Landsmeer
21.30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen een besluit op
grond van de Wet open overheid met betrekking tot het evenement Welcome to the Future.

Team Handhaving
Verwijderen boottrailer
Op 23 mei 2022 heeft Team Handhaving Gemeente Landsmeer een boottrailer zonder kentekenplaat aangetroffen aan
Rhijnestein, ter hoogte van de Dr. M. L. Kingstraat in Landsmeer.
Dit is een overtreding van artikel 5.6 lid 1 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Landsmeer 2021. De boottrailer is op 31 mei 2022
door Team Handhaving voorzien van een gele sticker met datum. Als de
eigenaar van de boottrailer geen reactie geeft of de boottrailer niet zelf
verwijdert, dan zal de gemeente Landsmeer de boottrailer na 15 juni 2022
verwijderen. Verwijdering geschiedt namens het college op kosten van
de eigenaar. De eigenaar kan voor meer informatie contact opnemen met
Team Handhaving via telefoonnummer 020-4877111.

