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Ontheffing voor
bedrijfsvoertuig en
voertuig met grijs
kenteken op milieustraat

Nieuw college van B&W gemeente
Landsmeer geïnstalleerd

Onderwerp

8 juli 2022 Van Beekstraat 102 Het plaatsen van een vervangende
nieuwbouwwoning
Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u niet reageren en deze zijn niet
in te zien.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

14 juli 2022

Herculesweg 6

Het uitbreiden van de woning

14 juli 2022

Rhijnestein 44

Het plaatsen van een dakopbouw

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 0204877111). De stukken worden dan voor u klaargelegd.

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
6 juli 2022 Evenementenvergunning festival “Welcome to the Future”
2022 , 23 juli 2022 van 13.00 tot 24.00 uur in recreatiegebied
Het Twiske
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.

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van Den Ilp 88 2022omg0262
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op
grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij voornemens zijn medewerking te verlenen
aan de activiteit brandveilig gebruiken voor het realiseren van een
slaapkamer in het kinderdagverblijf op het perceel plaatselijk bekend
Den Ilp 88 te Den Ilp.
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang
van woensdag 20 juli 2022, gedurende zes weken digitaal ter inzage. De
stukken zijn digitaal te raadplegen op de website www.landsmeer.nl.
Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken naar voren
brengen, gericht aan:

Inwoners van de gemeente Landsmeer die
met een bedrijfsvoertuig huishoudelijk afval
naar de milieustraat willen brengen, kunnen
hiervoor een eenmalige ontheffing aanvragen.
Dit kan online via landsmeer.afvalinfolijn.nl.
Heeft u als particulier een voertuig op grijs
kenteken? Dan heeft u eveneens een ontheffing nodig om te voorkomen dat uw voertuig
aangemerkt wordt als bedrijfsvoertuig. U kunt
daarvoor na controle een doorlopende ontheffing krijgen. Voor zowel een tijdelijke als
een doorlopende ontheffing gelden verder
alle regels die ook voor particulieren gelden.
Hieronder vindt u meer informatie over de
ontheffing.

Bedrijfsvoertuig met kenteken op naam
van bedrijf
Als het kenteken van het bedrijfsvoertuig
op naam van een bedrijf geregistreerd staat,
krijgt u een ontheffing die geldig is voor één
bezoek. Wanneer u bij de milieustraat komt en
uw afvalpas wordt gescand, is voor de medewerker te zien dat u een ontheffing heeft. Na
het scannen vervalt automatisch de ontheffing.

Particulier voertuig met grijs kenteken
Als het voertuig een grijs kenteken heeft en
op naam van u als particulier geregistreerd
staat, dan kunt u een doorlopende ontheffing
aanvragen. Let op, u dient hier vooraf een afspraak met ons te maken om langs te komen
bij de milieustraat. Dat doet u als volgt: u
stuurt het verzoek voor een doorlopende ontheffing naar milieustraat@landsmeer.nl. In de
mail zet u uw contactgegevens, zodat wij een
afspraak met u kunnen inplannen. Voor deze
afspraak neemt u het betreffende voertuig,
het kentekenbewijs en uw legitimatie mee. Tijdens de afspraak worden de gegevens gecontroleerd. Indien alles klopt, ontvangt u binnen
drie werkdagen de doorlopende ontheffing.
Voor vragen kunt u online contact opnemen
met de Afvalinfolijn: (landsmeer.afvalinfolijn.
nl) of telefonisch via 020-3009181 (op werkdagen 09.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur).

De gemeente Landsmeer heeft een nieuw college. Tijdens de raadsvergadering op donder 14 juli zijn op de valreep voor het zomerreces
Marion Breij, Jacobien van Boeijen en Erik Heinrich officieel benoemd
tot wethouders van de gemeente Landsmeer.
Samen met burgemeester Léon de Lange vormen de wethouders het nieuwe college van burgemeester & wethouders, ondersteund door gemeentesecretaris Peter Küppers. Met de installatie van de nieuwe wethouders
komt na precies twee maanden een einde aan de periode waarin burgemeester Léon de Lange de taken van het vorige college van B&W tijdelijk
alleen moest overnemen.
Na het zomerreces dat duurt tot 29 augustus, zal het college van B&W op
volle toeren van start gaan. Burgemeester Léon de Lange: “Met de installatie van Erik Heinrich komt een zeer ervaren wethouder terug in Landsmeer,
waarmee ik samen met de nieuwe en bevlogen wethouders Marion Breij
en Jacobien van Boeijen aan de slag ga met belangrijke Landsmeerse
thema’s. Ik kijk uit naar een hele fijne samenwerking ten goede van onze
inwoners, ondernemers en verenigingen!”
De definitieve portefeuilleverdeling van het college van B&W vindt u op
www.landsmeer.nl/nieuws.

Zomerrooster balie gemeentehuis
Tijdens de schoolvakantie regio noord, van 18 juli tot en met 26 augustus, is er geen avondopenstelling van de balie op de donderdag.
Op www.landsmeer.nl vindt u onze openingstijden. De balie van het gemeentehuis is altijd alleen op afspraak te bezoeken. Heeft u een paspoort,
ID-kaart of ander product nodig? Maak dan eerst een afspraak!
Deze plant u in via onze
afspraak.landsmeer.nl of
door telefonisch contact
met ons op te nemen
via telefoonnummer
020-4877111.
Zo kunnen we u het
snelst van dienst zijn.

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl
Langskomen op het gemeentehuis? Maak een afspraak
via afspraken.landsmeer.nl Of bel 020-4877111

College van B&W Landsmeer
Postbus 1
1120 AA Landsmeer
Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het
mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak
via tel: 020-4877111.
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