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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen Perceel

Onderwerp

26 juni 2022 Den Ilp 24

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit
ten behoeve van bouwwerkzaamheden

26 juni 2022 Purmerland 105B Het verbouwen van de woning
27 juni 2022 Sportlaan 3

Het plaatsen van een dakopbouw

29 juni 2022 Kanaaldijk 76 (naast op kadastraal perceel O151) het tijdelijk
plaatsen van een tiny house op agrarische grond
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. Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

29 juni 2022 Doorlopende vergunning voor 5 maal een bootjestocht/
puzzelvaartocht door het Ilperveld van 2022 t/m 2026,
eerste tocht 3 juli 2022

30 juni 2022 Vergunning benefiet feest 25-jarig jubileum BVL, Van
Beekstraat 294, 9 juli 2022 van 19.00 tot 01.00 uur
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

29 juni 2022 Vergunning plaatsen steiger t.b.v schilderwerkzaamheden
en het reserveren van 4 parkeerplaatsen t.b.v. het plaatsen
van een hoogwerker ter hoogte van Calkoenstraat 15/
Meerkoetstraat 2 van 18 juli tot 19 augustus 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.

Geen aparte inzameling
meer van PMD
Met ingang van 1 juli 2022 hoeft u Plastic, Metaal
en Drankenkartons (PMD) niet meer apart te
scheiden. Dit mag bij het restafval. De afvalverwerker scheidt het PMD achteraf uit het restafval
en recyclet het daarna. Er is dus geen aparte
inzamelronde meer voor het PMD. De PMD-zakken zijn ook niet meer verkrijgbaar.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

27 juni 2022 Vogelwikkestraat 20

Het plaatsen van een dakopbouw

1 juli 2022

Het plaatsen van vervangende
nieuwbouw woningen

Dorpsstraat 46-48

Gemeente Landsmeer van start
met online verlengen rijbewijs
Met ingang van 11 juli 2022 is het in de gemeente Landsmeer mogelijk
om de verlenging van het rijbewijs online aan te vragen via de website
van de RDW. U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen op het
gemeentehuis.
Online aanvragen is alleen mogelijk in het geval van verlengen van het
rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het eerst een
rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het gemeentehuis.

Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is
gemaakt bij een erkende fotograaf of fotocabine. Een overzicht van erkende fotografen en fotocabines is te vinden op www.rdw.nl.

Hoe werkt het?
De aanvraag begint met het laten maken van een foto bij een door de RDW
erkende fotograaf of fotocabine. De fotograaf of fotocabine verstuurt de
foto digitaal naar de RDW. Daarna kunt u met de DigiD-app met ID-check
makkelijk en snel de aanvraag doen via: www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.
Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen op het gemeentehuis.

