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Bezwaar maken

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

28 oktober 2022

Den Ilp 110 A-bij sloot
achter Den Ilp 110A

het plaatsen van
slibschotten

4 november 2022 Van Beekstraat 124

7 november 2022 Nijenrode 19

het verbouwen
van de woning
(erker/dakkapel en
kozijnwijziging)
het dichtzetten
van het dakterras

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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

Kennisgeving
Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen: Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de (voormalige) bewoner(s) van:
• Fazantenstraat 16 te Landsmeer

Elektrische laadplaatsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:
Aanwijzing elektrische laadplaats ter hoogte van:
• Dobberhof 2 te Landsmeer
• Paterspoel 21 te Landsmeer

11 november 2022 Van Beekstraat 102 het plaatsen van
een vervangende
nieuwbouwwoning

• Meervalweg 68 te Landsmeer

11 november 2022 Langebreek 29

Motivatie

het plaatsen van een
geveloptrekking

• Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’
hoe u dat kunt doen.

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl
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• Goudpluvier 69 te Landsmeer
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.

• Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’
hoe u dat kunt doen.

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.

Informatiebijeenkomst over opvang
Oekraïense vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog voort. Alle gemeentes in Nederland hebben vanuit het Rijk de taak gekregen om opvang te regelen voor de stroom Oekraïense vluchtelingen, die hieruit voortvloeit.
Om invulling te geven aan deze taak, wordt het terrein aan de
Violierweg ingericht om Oekraïense vluchtelingen een tijdelijke
woonruimte te kunnen bieden.
Wij begrijpen dat dit vragen bij u kan oproepen. Om u meer
informatie te kunnen geven organiseert de gemeente daarom op
woensdag 23 november 2022 een informatiebijeenkomst in Het
Kruispunt (Calkoenstraat 12A, Landsmeer). Vanaf 19.00 uur kunt u
inlopen en om 19.30 uur opent burgemeester Léon de Lange de
bijeenkomst. Na afloop van de presentatie door de projectleider,
is er alle ruimte tot het stellen van vragen. Wilt u bij deze informatiebijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden via de
website: www.landsmeer.nl/oekraine

