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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

15 november 2022

Noordeinde 9

het plaatsen van een
bijbehorend bouwwerk

16 november 2022

Noordeinde 114

het uitbreiden en verbouwen
van de woning

16 november 2022

Purmerland 67

het uitbreiden van de woning

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

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:
Dorpshuis, Wapen van Landsmeer 35+ discoparty 17 december 2022 van
21.00 tot 02.00 uur

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

Verzonden

Onderwerp

16 november 2022 Schaft-, opslagcontainer, chemisch toilet en rolsteiger
t.h.v. Meervalweg 138 van 20 november 2022 tot
1 februari 2023

• Bezwaarschrift indienen? Kijk bij het kopje Bezwaar.

Verleende vergunningen

Bezwaar:

Verzonden

Perceel

Onderwerp

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.

18 november 2022

Den Ilp 116

het plaatsen van een vervangende
nieuwbouw woning

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.
Informatie: Team publiekscontacten, vergunningen en handhaving.

24/7 informatie: www.landsmeer.nl

• Bezwaarschrift indienen? Kijk bij het kopje Bezwaar.

Havezathe - Evaluatie speeltoestel
op pleintje bij Stoutenburg

Op woensdag 30 november om 20.00 uur vindt de (online) evaluatiebijeenkomst plaats over het speeltoestel op het pleintje bij Stoutenburg. Vanuit
de gemeente zijn wethouder Jacobien van Boeijen en de beleidsmedewerker Spelen & Participatie aanwezig bij de evaluatie.
Omwonenden en geïnteresseerden kunnen de online bijeenkomst bijwonen via de Microsoft Teams link op de website.
Deze staat op www.landsmeer.nl/havenzathe, bij “evaluatie speelplek 21”
van fase 1 (Stoutenburg).

Gezond verzekerd via de
Gemeentepolis
Heeft u een laag inkomen? Meldt u zich dan aan voor de Gemeentepolis.
Deze collectieve zorgverzekering biedt verschillende voordelen. Zo betaalt
de gemeente mee aan uw zorgverzekering en krijgt u ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en
de eigen bijdrage Wmo/Wlz. Op www.landsmeer.nl/nieuws staat meer
informatie over deze zorgverzekering. Let op: als u wilt overstappen, doe
dit dan vóór 1 januari 2023.

