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Agenda Bezwaarschriftencommissie Landsmeer

Bekendmakingen

Zittingsdatum: woensdag 26 oktober 2022

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Kennisgeving

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

6 oktober 2022 Van Beekstraat 239 Het verbouwing en
uitbreiding van de
woning
Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

13 oktober 2022 Van Beekstraat 331 Het tijdelijk plaatsen
van zonnepanelen
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 020-4877111). De stukken worden dan voor u klaargelegd.

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:
• Verjaardagsfeest met DJ, Sportcafé de Remise Marktplein 11,
28 oktober 2022 van 20.00 tot 01.00 uur.

Melding klein evenement
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de volgende melding binnen gekomen:

Uitgave 42 · 19 oktober 2022

Anna Maria van der Steeg, voorzitter
Barbara de Groot, lid
Marjolein Jonk-Dittmer, lid

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Theo van Gorsel, secretaris

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer
maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:

19.30 uur

behandeling van het bezwaarschrift tegen de sluiting van het
pand Purmerland 25 op grond van de Opiumwet.

20.15 uur

behandeling van het bezwaarschrift tegen de lastgeving
tot het verwijderen van een overkapping op het perceel
Fuutstraat 11 in Landsmeer, en het bezwaarschrift tegen het
niet (volledig) handhavend optreden tegen een bouwwerk
tussen Fuutstraat 9 en 11 in Landsmeer.

20.45 uur

behandeling van het bezwaarschrift tegen het niet (volledig)
handhavend optreden tegen diverse overtredingen op het
perceel Purmerland 95.

Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op verzoek
van een inwoner ter hoogte van:
• Violierweg 15F te Landsmeer
• Lepelaarstraat 3 te Landsmeer

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van
toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
moet tenminste bevatten:
A. de naam en het adres van de indiener
B. de dagtekening
C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht
D. de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.
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.

Bewonersbijeenkomsten over de bestuurlijke
toekomst van gemeente Landsmeer
U bent welkom bij een van de bewonersbijeenkomsten over de kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer. Deze kernkwaliteiten zullen gebruikt
worden om te bepalen waar de gemeente Landsmeer voor staat. Tijdens
de bewonersbijeenkomst kunt u een bijdrage leveren aan het gesprek over
wat de gemeente Landsmeer een bijzondere en fijne gemeente maakt en
welke aandachtspunten gemeenteraad en college mee moeten nemen in
de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. De bijeenkomsten vinden
plaats op:
• Dinsdag 15 november in het Wapen van Landsmeer (19.00-21.00)
• Vrijdag 18 november in De Wije Ilp (19.00-21.00)
• Zaterdag 26 november in het gemeentehuis (15.00-17.00)
• Maandag 28 november kantine SC Purmerland (19.00-21.00)
U kunt zich aanmelden via www.landsmeer.nl/bestuurlijketoekomst

Enquête
Ook willen we u vragen om een enquête in te vullen. Met uw input kunnen
we de kernkwaliteiten verder aanscherpen en actualiseren. De enquête
staat op www.landsmeer.nl/bestuurlijketoekomst

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

• Loterij en muzikant weekmarkt Landsmeer, 14, 21 en 28
oktober 2022.
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