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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

17 juni 2022 Purmerland 32A

Onderwerp
Het plaatsen van een vervangende
nieuwbouw woning

21 juni 2022 Dr. M.L. Kingstraat 2 Het verbouwen van het pand t.b.v.
opvang vluchtelingen
22 juni 2022 Brederode 2

Het dichtzetten van het dakterras

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u niet reageren en deze zijn niet
in te zien.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:

Verzonden

Onderwerp

2 juli 2022

Trouwfeest Juffrouw Tok Tok van 20.30 tot 02.00 uur

24 juni, 15 en Feestavond Tennisvereniging Heb Durf van 19.00 tot 01.00
16 juli 2022 uur

Verleende ontheffingen
Op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende ontheffing verleend:

Verzonden

Onderwerp

23 juni 2022

Feestavond Tennisvereniging Heb Durf op 24 juni, 15 en 16
juli 2022 van 19.00 tot 01.00 uur

Uitgave 26 · 29 juni 2022

Woensdag 29 juni: milieustraat
gesloten en geen grofvuilronde
Wegens werkzaamheden op de milieustraat is
deze op woensdag 29 juni gesloten. Op vrijdag
1 juli is de milieustraat weer open. Ook wordt
op woensdag 29 juni geen grofvuil opgehaald.
Mensen die grofvuil hadden aangemeld, worden hierover geïnformeerd.
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. Informatie: Team publiekscontacten, vergunningen en handhaving
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www.landsmeer.nl

Nieuw afvalbeleid vanaf 1 juli 2022
Op 1 juli 2022 starten we in de gemeente Landsmeer met de invoering van
de eerste onderdelen van het nieuwe afvalbeleidsplan. Hierover heeft u
een brief ontvangen. Wat gaat er veranderen?
• We gaan meer afval scheiden en zo minder restafval overhouden. Dit is
beter voor het milieu én beter voor uw portemonnee, want door afval
nog beter te scheiden kunnen we de stijgende afvalkosten beperken.
• De gemeente wil inwoners stimuleren om de afvalstromen Groente-,
Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT/E) en Oud Papier en Karton nog
beter te scheiden, omdat dit afval gerecycled kan worden tot nieuwe
grondstoffen en producten, zoals compost, biogas, kleding en papier.
• Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) hoeft niet langer apart gescheiden te worden. Dat laten we doen door de afvalverwerker. Een machine
haalt het plastic afval, blikjes en drinkverpakkingen uit het restafval. Deze
machine scheidt het PMD nog beter.
Dit gaat op zo’n efficiënte manier, dat
u het dus niet meer zelf hoeft te doen.

AFVALPAS

• Vanaf 1 juli 2022 heeft u een afvalpas
nodig om gebruik te kunnen maken
van de milieustraat.
U leest alles over de wijzigen in onze
extra nieuwsbrief: www.landsmeer.nl/nieuwsbrief

Pasnummer:

Langskomen op het gemeentehuis?
Maak een afspraak via afspraken.
landsmeer.nl Of bel 020-4877111
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