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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen Perceel

Onderwerp

18 juli 2022 Pikpotweg 1 (nabij) Het tijdelijk mogelijk maken van het
openluchtevenement Welcome to the
future in het Twiske
19 juli 2022 Den Ilp 170

Het bouwen van een vervangende
nieuwbouwwoning

21 juli 2022 Roerdompstraat 34 Het plaatsen van een erker
25 juli 2022 Kanaalweg 20

Het vervangen van de bestaande
beschoeiing

27 juli 2022 Zuideinde 1

Het plaatsen van een serre

29 juli 2022 Kanaaldijk 28

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit

1 augustus Kanaaldijk 50
2022

Het vergroten van de bestaande vijver

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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

20 juli 2022

Pikpotweg 1 (nabij) Het tijdelijk mogelijk maken
van het openluchtevenement
Welcome to the future in het
Twiske

Uitgave 33 · 17 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. Informatie: Team publiekscontacten, vergunningen en handhaving.

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

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) is
de volgende kennisgeving binnengekomen:

Verzonden

Onderwerp

24 september 2022

van 21.00 tot 01.00 live muziek in De Zuyd,
Zuideinde 1 te Landsmeer

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

Verzonden

Onderwerp

5 augustus 2022 Live muziek op het terras van De Zuyd, Zuideinde 1 te
Landsmeer, op 24 september 2022 van 15.00 tot 21.15 uur
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester 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.

Zwemmen

10 augustus 2022 Zuideinde 83

Het uitbreiden van de woning

Vanwege het warme weer deze maand wordt er ongetwijfeld veel verkoeling bij het water gezocht. U kunt daarvoor uiteraard terecht bij zwembad De Breek. Wilt u liever in natuurwater zwemmen? Let dan op, want op veel zwemplekken in onder
andere het Twiske geldt een negatief zwemadvies door de aanwezigheid van blauwalgen, waarvan u ziek kunt worden.

11 augustus 2022 IJdoornlaan 2

Het plaatsen van een
dakuitbouw

Het wordt onder andere afgeraden om te zwemmen bij het Doesstrand, het Kure-Jan Strand en de Speelsloot. Bekijk daarom
voordat u gaat zwemmen in natuurwater altijd het actuele zwemadvies in de app Zwemwater of kijk op www.zwemwater.nl

