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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

10 juni 2022

Rhijnestein 60

Het plaatsen van een dakkapel

12 juni 2022

Herculesweg 6

Het uitbreiden van de woning

13 juni 2022

Den Ilp 28

Het verbreden van een sloot

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Weigering
Verzonden

Perceel

Onderwerp

17 juni 2022

Langhuislaan 29

Het aanleggen of veranderen van een
uitrit

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

16 juni 2022

Maestro, dirigeerwedstrijd op 23 juni 2022 van 20.00 tot
22.00 uur, parkeerterrein ter hoogte van Van Beekstraat 5A

Uitgave 25 · 22 juni 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.

Vogelgriep
In het Oostzanerveld is onlangs
vogelgriep vastgesteld. Er geldt
een regionale ophokplicht voor
commercieel gehouden vogels
en een afschermplicht voor
niet-commercieel gehouden
vogels.

Ziet u dode vogels?
Meld deze dan via 020-4877111
of via het formulier op www.landsmeer.nl. Dit formulier vindt u door als
zoekopdracht in te vullen: handhavingsmelding. Voor landelijke informatie
over vogelgriep op de kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl/vogelgriep.

Nieuwsbrief
Wist u al dat we elke week een online nieuwsbrief versturen?
Elke donderdag krijgen onze abonnees de nieuwsbrief van de gemeente
in hun mailbox met hierin het nieuws en de bekendmakingen van de
afgelopen week. Wilt u ook altijd op de hoogte blijven? Meld u dan nu aan
via www.landsmeer.nl/nieuwsbrief.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Langskomen op het gemeentehuis?
Maak een afspraak via afspraken.landsmeer.nl

Of bel 020-4877111
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