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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

31 oktober 2022

Purmerland 26

Het verrichten van aanleg
werkzaamheden

2 november 2022 Van Beekstraat 298

Het verbouwen en
verduurzamen van de woning

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

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

Kennisgeving
Wijziging parkeerverbod Marktplein
wegens Sinterklaasintocht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben
besloten het navolgende verkeersbesluit vast te
stellen:
1. Het Marktplein op zaterdag 12 november
2022 van 06.00 uur tot 18.00 uur deels niet
toegankelijk te maken voor auto’s en parkeren niet toe te staan zoals aangegeven in de
bij het besluit horende tekening ‘Marktplein
– Sintintocht 2022’.

• Assumburg 2 te Landsmeer

2. Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van verkeersborden.

Motivatie

Motivatie

Om het gebruik van duurzame vervoerswijzen te stimuleren heeft de
gemeente Landsmeer beleid opgesteld “Beleidsregels oplaadpunten
elektrische auto’s” met criteria voor het plaatsen van laadpalen en de
mogelijkheid gecreëerd voor burgers om een (openbare)laadpaal aan te
vragen. Via een web portal is een verzoek ingediend voor het plaatsen van
een openbare laadpaal.

Op 12 november 2022 vindt de plaatselijke
Sinterklaas intocht plaats:

Aanwijzing elektrische laadplaats ter hoogte van:

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u
tegen deze besluiten 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.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl
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Levering nieuwe restafvalcontainers
laagbouwwoningen
De bewoners van laagbouwwoningen in de gemeente Landsmeer
hebben inmiddels een brief ontvangen, of krijgen deze binnenkort,
over de levering van hun nieuwe container voor restafval en PMD
(plastic, metaal en drankverpakking).
Tussen 7 tot 15 november levert Inovim de
nieuwe container bij u af. Tussen 16 tot 25
november plaatst Inovim een blauwe deksel op uw oude restafvalcontainer, zodat deze
gebruikt kan worden voor oud papier en karton.
Voor al uw vragen over de levering van de containers kunt u op werkdagen bellen met Inovim: 0800-400 2050.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Drank- en
Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen

• deze intocht wordt afgesloten met een evenement op het Marktplein; voor dit evenement
moet een deel van het Marktplein autovrij zijn;

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

• er is een vergunning verstrekt voor dit evenement;

1 november 2022 Sint Nicolaas intocht Den Ilp 2022, 13 november 2022
te Den Ilp

• circa twee weken van te voren wordt middels
onderborden een vooraankondiging gedaan.

Verzonden

Onderwerp

2 november 2022 Sint Nicolaas intocht Landsmeer 2022, 12 november te
Landsmeer
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.

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