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Bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

14 oktober 2022

Geijenbreek 55

Het plaatsen van een
geveloptrekking

14 oktober 2022

Ooievaarslaan 2

Het plaatsen van een
dakopbouw

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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

26 oktober 2022

Noordeinde 160

Het plaatsen van
een vervangende
nieuwbouwwoning

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 (publicatie versie) wilt inzien, kunt u mailen naar omgevingsvergunning@landsmeer.nl Beschikt u niet over een computer? Bel dan met de gemeente
(020-4877111). Wij leggen de stukken dan voor u klaar.

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) zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:
De Zuyd, Zuideinde 1:
6 november 2022

van 17.00 tot 23.00 uur, verjaardagsdiner met
live optreden zanger

13 november 2022 van 17.00 tot 01.00 uur, dinnershow met live
optreden zanger
17 november 2022 van 17.00 tot 01.00 uur, dinnershow
met DJ.

Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

13 oktober 2022

Firma Dral, Tormentilstraat 2 E, verkoop
vuurwerk 29, 30 en 31 december 2022 tijdens
openingstijden

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Onderwerp

18 oktober 2022

Ondernemersfonds Winkels Centrum Landsmeer, doorlopende vergunning voor het
plaatsen van vier stuks feestverlichting over de
weg in de gemeente Landsmeer in de periode
half november tot half januari

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.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Kennisgeving
Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Den Ilp 1416 Landsmeer”
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Landsmeer maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad van Landsmeer bij besluit
van 29 september 2022 het bestemmingsplan “Den Ilp 14-16,
IDN-nummer: NL.IMRO.0415.Denilp1416- 0401) gewijzigd heeft
vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn
diverse wijzigingen aangebracht. Deze zijn vermeld in de Nota van
Zienswijzen bij het raadsbesluit.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een woningbouwplan
voor de invulling van voormalig houthandel Sneek en bestaat uit
de bouw van 47 woningen waaronder 10 sociale woningen.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 27 oktober 2022 gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121
XC Landsmeer op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
09.00 uur-16.00 uur en op woensdag van 07.30-16.00 uur.
Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op de website
van de gemeente: www.landsmeer.nl en via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Degenen, die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpplan bij
de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij
daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen gedurende voornoemde beroepstermijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven
welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop
van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn -naast een beroepsschrift- een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Zonder dit verzoek treedt het door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de
beroepstermijn.
Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige
voorziening is gelijk aan die van het beroepsschrift. Aan de indiening van zowel een beroepsschrift als een voorlopige voorziening
zijn griffiekosten verbonden.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

Kennisgeving
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van Noordeinde 160
OV2020090/2022omg0365
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer
maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van een vervangende nieuwbouwwoning
op het perceel plaatselijk bekend Noordeinde 160 te Landsmeer.
Dit besluit is genomen op 19 oktober 2022.
Het besluit tot vergunningverlening heeft betrekking op de volgende onderdelen/activiteiten:
• Handelen in strijd met regels van de ruimtelijke ordening
• Bouwen

Ingekomen zienswijzen
Met ingang van 9 december 2021 heeft het ontwerpbesluit en de
daarbij behorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Procedure
Het definitieve besluit en de daarbij behorende stukken liggen
met ingang van 27 oktober 2022 voor zes weken digitaal ter inzage in het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC
Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de
website www.landsmeer.nl. Gedurende de voornoemde periode
kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren
hebben gebracht een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen
de verlening van de omgevingsvergunning. Gelijke bevoegdheid
komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. In de
onderstaande alinea meer informatie over het voornoemde.

Beroep
In gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag
na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze kenbaar is
gemaakt. Wanneer een beroepschrift is ingediend 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 omgevingsvergunning wilt inzien kunt
u hiervoor contact opnemen met de gemeente via:
tel. 020 – 48 77 111.

Vrijwilligers in het zonnetje
Op dinsdag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. We hebben onze vrijwilligers
hard nodig en willen hier ook dit jaar speciaal aandacht aan besteden. We hebben daar
uw hulp bij nodig!
Kent u iemand die zich het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet binnen uw vereniging of
organisatie? Of misschien juist daar buiten, op eigen initiatief? Geef het voor 1 november a.s.
aan ons door. Dat kan via het aanmeldformulier op www.landsmeer.nl/nieuws.

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