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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

24 oktober 2022

De Gouwe 34

Het plaatsen van een bijbehorend
bouwwerk

26 oktober 2022

Den Ilp 170

Het vergroten van de kelder

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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

25 oktober 2022

Vogelwikkestraat 22

Het plaatsen van een
dakopbouw

Bezwaar: Een belanghebbende kan tegen dit besluit 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.rechtspraak.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.
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Energiecoaches
gaan aan de slag
in de gemeente
Landsmeer
Inwoners van de gemeente Landsmeer
kunnen vanaf nu een afspraak maken
met een energiecoach om gratis advies te
krijgen om energie te besparen.
Met kleine maatregelen kunnen de energiekosten namelijk al omlaag. Voor de kwetsbare
huishoudens is ook een waardebon van
€ 40,00 beschikbaar. Wilt u ook geld besparen, meer comfort in de woning én iets goeds
doen voor het milieu? Maak dan een afspraak
met een energiecoach. Dat kan via WelzijnWonenPlus.
E-mail:
energiecoachlandsmeer@welzijnwonenplus.nl
Telefoon: 020 482 26 05
Adres: Dr. M.L. Kingstraat 2b, Landsmeer
(open op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur.)

Bewonersbijeenkomsten en enquête
kernkwaliteiten gemeente Landsmeer
Heeft u zich al aangemeld voor 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 in Den Ilp, Landsmeer en Purmerland. Ook
kunt u uw mening geven via een enquête. Om de enquête in te vullen en
om u aan te melden, kijkt u op www.landsmeer.nl/bestuurlijketoekomst.

Nieuws van de Gemeenteraad
Het college heeft de concept-programmabegroting op 27 oktober aan de
gemeenteraad aangeboden. Hierin staat wat de gemeente de komende
jaren gaat doen en hoe dat wordt betaald. In de commissievergadering van
3 november kunnen de fracties politieke vragen stellen aan het college, onderling de discussie aangaan en kan het draagvlak voor wijzigingsvoorstellen worden gepeild. De raad hoort ook graag uw mening over de begroting. Wilt u tijdens de commissievergadering inspreken over de begroting?
U kunt zich aanmelden via griffier@landsmeer.nl. Doe dit voor donderdag
3 november 12.00 uur. In de raadsvergadering van 10 november houden
de fracties de algemene beschouwingen en neemt de raad een besluit
over de begroting. Meer informatie: landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl
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