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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

22 september 2022 Noordeinde 17

Het wijzigen van het terrein en
het plaatsen van een bijbehorend
bouwwerk

25 september 2022 Dorpsstraat 28

Het mogelijk maken voor
gedeeltelijk bewonen van kerk

26 september 2022 Purmerland 32A Het plaatsen van een vervangende
nieuwbouwwoning
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 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende ontheffing verleend:

Verzonden

Onderwerp

28 september 2022

Ontheffing geluid, omroeper startmomenten 1e
crosscompetitie AC Waterland op 19 november
2022 van 12.00 tot 16.00 uur nabij de Zanddijk in het
Twiske

Langskomen op het gemeentehuis?
Maak een afspraak via afspraken.landsmeer.nl
Of bel 020-4877111
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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.rechtspraak.
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.

Onderhoud bomen
Eerder dit jaar zijn de bomen in onze gemeente technisch gekeurd. Uit dit onderzoek
is gebleken dat er een aantal zieke en dode
bomen zijn. Deze week start de firma Pius met
het onderhoud aan deze bomen. Er zullen dan
ook een aantal zieke en dode bomen worden
omgezaagd, ook in verband met de veiligheid
van de omgeving. Uiteraard vindt er altijd eerst
een schouw plaats om te zien of er geen dieren
in de betreffende boom zitten.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Voorkom bankhelpdeskfraude
Fraude door nepbankmedewerkers komt steeds vaker voor. Bij deze
oplichtingstruc bellen oplichters zomaar op en zeggen dat ze bij uw
bank werken.
Het nummer dat belt lijkt in sommige gevallen echt van de bank te zijn,
maar in werkelijkheid is dat niet zo. De beller vertelt dat uw geld of rekening in gevaar is. Met zo’n smoes zet hij u onder druk zodat u zijn instructies opvolgt. Belt uw bank, maar twijfelt u over de beller? Verbreek meteen
de verbinding. Bel daarna het (echte) algemene nummer van uw eigen
bank om te controleren of zij u hebben gebeld.

Uitbetaling energietoeslag
Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming voor de stijgende
energiekosten.
Deze tegemoetkoming was € 800 en is nu verhoogd naar € 1300. Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven niets te doen. Zij zijn bekend bij
de gemeente en krijgen het resterende bedrag vanzelf. Inwoners die de
tegemoetkoming van €800 al eerder ontvingen, krijgen de nabetaling
uiterlijk 10 oktober uitbetaald. Andere inwoners die nog in aanmerking
willen komen voor een tegemoetkoming in de energiekosten, kunnen de
energietoeslag aanvragen. Meer informatie: www.landsmeer.nl
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