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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

6 juli 2022

Meervalweg 90

Het plaatsen van een dakkapel

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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

5 juli 2022

Den Ilp 1

Het herstellen van de fundering en
constructieve wijziging inpandig

8 juli 2022

Purmerland 60

Het vergroten van het woonhuis

Ontwerpbesluit hogere waarden Luijendijk-Zuid
Burgemeester en wethouders van Landsmeer besluiten op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor de woningen
aan de Luijendijk-Zuid in Landsmeer vast te stellen in overeenstemming
met het bij dit besluit behorende akoestisch onderzoek van Buro DB van
2 juli 2020 voor maximaal 53 dB voor de geluidbelasting Lden door het
wegverkeer op de Rijksweg A10 Noord.
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang
van maandag 11 juli 2022 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage
in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.landsmeer.nl. Voor afloop
van de bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen
indienen omtrent het ontwerpbesluit gericht aan het college van B&W van
Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Tijdens de bovengenoemde
termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak via tel: 020-4877111.

Uitgave 28 · 13 juli 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.

Aanhangers op de milieustraat
U kunt met een aanhanger naar de milieustraat komen. Het maakt niet
uit met wat voor soort aanhanger u komt, maar wel is het belangrijk dat u
weet dat het volume en het soort afval bepaalt hoeveel u maximaal mag
afleveren. De exacte hoeveelheden per afvalsoort vindt u hier:
Puin:

0,5 m3

Bouw- en sloopafval:

0,5 m3

Dakafval:

0,5 m3

Gips:

1 m3

Asbest:

100 kg

Grof huishoudelijk afval:

2 m3

Bij de ingang van de milieustraat zal worden
bepaald of het afgeleverde afval voldoet aan
deze maxima. Als voorwaarde geldt dat de
totale lengte van 10 meter (inclusief voertuig)
niet wordt overschreden.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl
Ontheffing voor bedrijfsvoertuig op
milieustraat
Wilt u met een bedrijfsvoertuig huishoudelijk afval naar de milieustraat
brengen? Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. Deze kunt u aanvragen
via landsmeer.afvalinfolijn.nl. Met de ontheffing krijgt u de mogelijkheid
om de milieustraat van Landsmeer te bezoeken met uw bedrijfsauto. Deze
ontheffing geldt voor één bezoek aan de milieustraat.
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