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Bekendmakingen

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ieder kind kan meedoen met sport en cultuur!

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

30 augustus 2022

Vogelwikkestraat 22

Het plaatsen van een
dakopbouw

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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

30 augustus 2022

Meervalweg 90

Het plaatsen van een dakkapel

5 september 2022

Den Ilp 9

Het plaatsen van een
vervangende nieuwbouwwoning

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

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.
• 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.

Is er thuis te weinig geld om uw kind te laten sporten of iets aan kunst en
cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Dit fonds
betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen.
Een aanvraag kan gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld
de juf of meester van school, de buurtsportcoach of schuldhulpverlener.
Als de aanvraag goedgekeurd is, kan uw kind vaak al binnen drie weken
sporten of op les. Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport
& Cultuur? Kijk dan op deze website: www.jeugdfondssportencultuur.nl

25 augustus 2022 Vergunning plaatsen schaftkeet, chemisch toilet en
gesloten afvalcontainer Tormentilstraat e.o. van 5
september 2022 tot en met 27 januari 2023
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