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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

30 september 2022

Van Beekstraat 46

Het plaatsen van een uitrit

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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

5 oktober 2022

Sportlaan 3

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.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Aangevraagde vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning aangevraagd:

Ontvangen

Onderwerp

5 oktober 2022 Evenementenvergunning Winterfestijn 2022, 17 en 18
december 2022, Raadhuisplein (Raadhuisstraat 1)

Verleende vergunningen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Uitgave 41 · 12 oktober 2022

Onderwerp

5 oktober 2022 Standplaatsvergunning parkeerterrein Sportlaan/
Breekoever van 26 oktober t/m 31 december 2022
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.

Bewonersavonden over de
bestuurlijke toekomst van
gemeente Landsmeer
In november organiseren we bewonersavonden in Den Ilp, Landsmeer en Purmerland in het kader van de bestuurlijke
toekomst van onze gemeente.
Tijdens deze bijeenkomsten
willen we graag met
u in gesprek over de
kernkwaliteiten
van de gemeente
Landsmeer. Op 10
maart 2022 heeft
de gemeenteraad het
concept- kernkwaliteitendocument vastgesteld.
Hierin zijn de belangrijkste kwaliteiten
van de gemeente
Landsmeer samengevat. Het
document is opgesteld op basis van eerdere gesprekken met inwoners, enquêtes en
beleid.
Om te toetsen of we goed in beeld hebben
wat de belangrijkste kwaliteiten zijn en of deze in de afgelopen jaren misschien veranderd
zijn, gaan we hierover graag met u als inwoner in gesprek. Binnenkort ontvangt u een
brief met daarin de exacte data en informatie
over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

