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VROM
Verleende vergunningen
Datum verz.
perceel
onderwerp zienswijzen
23 december 2011 Van Beekstraat 203 Sloop dakplaten
machineschuur, renovatie
machineschuur, renovatie en
bouw aanbouw landbouwschuur, bouw botenhuis en
mestopslag.
Publiekszaken
Openbare orde en veiligheid
Uitgave: 01
23 december 2011 Dorpsstraat 62E Verbouw winkelruimte naar
horecabedrijf.
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Postbus 1, 1120 AA Landsmeer
Burgernet; unieke samenwerking
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
T: 020 48 77 111
Helpt u mee vermiste personen op te sporen en boeven te vangen? Verleende vergunningen op grond van de APV
binnen 6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarF: 020 48 26 091
Onderwerp
Doe dan mee met Burgernet en werk samen met de politie aan Datum verz.
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
E: gemeente@landsmeer.nl
een veilige woon- en leefomgeving. Hoe meer mensen meedoen, Op grond van de Wet op de Kansspelen
Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige
22 december 2011 Speelautomatenvergunning voor 2012 aan
I: www.landsmeer.nl
hoe groter de kans op succes!
voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
Café de Driesprong;
Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
Wat is Burgernet
22 december 2011 Speelautomatenvergunning voor 2012 aan
Openingstijden
2003 BR Haarlem.
Café de Drie Zwanen;
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen ondernemers,
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
23
december
2011
Speelautomatenvergunning
voor
2012
aan
burgers,
gemeente
en
politie.
Als
u
meedoet
aan
Burgernet,
kan
de
Burgerservice
Café
de
Goede
Stek;
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
politie u vragen te helpen met zoekacties. U ontvangt dan een
Maandag
09:00 - 12:00 uur
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
Bezwaar:
Een
belanghebbende
kan
bij
een
verleende
vergunning
spraak- of sms-bericht waarin de politie u vraagt om uit te kijken
Dinsdag
09:00 - 12:00 uur
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
binnen
zes
weken
na
het
verzenden
daarvan
een
gemotiveerd
benaar bijvoorbeeld een voertuig, verdachte of vermist persoon.
Woensdag 07:30 - 12:00 uur
Informatie: afdeling VROM.
zwaarschrift
indienen
bij
het
college
van
burgemeester
en
wethouders
Mocht u hierover informatie hebben, dan kunt u bellen met een
Donderdag 09:00 - 12:00 uur
van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopigratis telefoonnummer.
Beleid ‘Beleid Bed & Breakfast 2011’
Vrijdag
09:00 - 12:00 uur
ge voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van
Meldt u aan
Burgemeester en wethouders van Landsmeer maken bekend dat op
de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
Receptie
Aanmelden kan via www.mijnburgernet.nl. Hier vindt u ook een
grond van artikel 2, 3 en 4 van de inspraakverordening, het beleid
2003 BR Haarlem.
instructiefilmpje en aanvullende informatie.
Maandag
09:00 - 16:00 uur
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij ‘Beleid Bed & Breakfast 2011’ voor inspraak ter inzage ligt.
Dinsdag
09:00 - 16:00 uur
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Dit beleid geeft weer hoe in de gemeente Landsmeer wordt omgegaan
Woensdag 07:30 - 16:00 uur
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening met (aanvragen voor) bed & breakfast bij woningen.
Donderdag 09:00 - 16:00 uur
Inzage: Het beleid ligt met ingang van 4 januari 2012 gedurende zes
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Vrijdag
09:00 - 16:00 uur
weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1
Informatie: afdeling Openbare Orde en Veiligheid.
Nederlandse Identiteitskaart later klaar
Gemeentewerf
te Landsmeer. Tevens is het beleid digitaal te raadplegen op onze
Vorige
week
zijn
er
veel
aanvragen
gedaan
voor
een
nieuwe
Nederwebsite: www.landsmeer.nl
Spreekuur wijkagent
Maandag
13:00 - 16:00 uur
Woensdag 13:00 - 16:00 uur landse Identiteitskaart (NIK). In totaal zijn er in Nederland 117.260 Wijkagent Yvonne van der Laan houdt haar inloopspreekuur voor Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kunnen ingeVrijdag
13:00 - 16:00 uur aanvragen gedaan. Vooral bij kinderen jonger dan 13 jaar en zes maan- de burgers van Landsmeer in het gemeentehuis.
zetenen en belanghebbenden schriftelijk zienswijzen omtrent dit
Zaterdag
09:00 - 12:00 uur den was de vraag voor kaarten groot. De levertijd voor deze groep is Haar spreekuren zijn: maandagochtend van 09.00 tot 13.00 uur en beleidsvoornemen naar voren brengen. Tijdens bovengenoemde terhierdoor langer. De identiteitskaarten van kinderen jonger dan 13 jaar
mijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het mondeling naar voren
Wmo-loket
en zes maanden worden uiterlijk in de week van 16 januari geleverd. op donderdag van 17.00 tot 21.00 uur (op afspraak). Op maandag
brengen van zienswijzen na telefonische afspraak via tel: 020-4877166.
kunt
u
zonder
afspraak
in
het
gemeentehuis
terecht.
Wilt
u
donderWij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden. De levertijd
Inloopspreekuur:
dag langskomen dan dient u een afspraak te maken. Dit kan door De termijn van terinzageligging loopt tot en met 14 februari 2012.
Woensdag 10:00 - 12:00 uur van identiteitsbewijzen van personen ouder dan 13 jaar blijft wel drie te bellen met 0900-8844.
Donderdag 15.30 - 16:30 uur dagen. Ook spoedaanvragen worden, indien voor 16.00 uur aangeUitvoering sociale zaken naar
Aangifte
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur vraagd, de volgende dag geleverd.
gemeente Waterland
Aangifte doen kan bij het bureau aan de Vermiljoenweg in ZaanTelefonisch spreekuur WMO: Toeloop aanvragen
De gemeenten Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam hebben
dam.
Dat
kan
op
werkdagen
van
09.00
tot
17.00
uur.
Het
hoofdbuOmdat de kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouders met
T: 020 48 77 124
in september dit jaar een overeenkomst getekend om waar mogereau
aan
de
Guishof
in
Zaandijk
is
zeven
dagen
per
week,
24
uur
Woensdag 09:00 - 10:00 uur ingang van 26 juni 2012 niet meer geldig zijn, wordt verwacht dat veel
lijk samen te werken in de bedrijfsvoering. De uitvoering van de
per
dag
open.
Ook
kunt
u
via
internet
uw
aangifte
doen.
13:00 - 14:00 uur ouders voor 1 januari 2012 een identiteitskaart voor hun kinderen
sociale zaken is een van de eerste terreinen waarop deze gemeenDonderdag 09.00 - 10:00 uur zullen aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninktelijke samenwerking vorm krijgt. Met ingang van 1 januari 2012
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur rijksrelaties (BZK) houdt dan ook rekening met een toeloop van extra
Openbare ruimte
voert de gemeente Waterland de taken op het gebied van sociale
13:00 - 14:00 uur aanvragen voor identiteitskaart voor het jeugd-tarief in de maanden
zaken uit voor de gemeente Landsmeer. Waterland neemt deze
Buiten de openingstijden kunt u november en december 2011.
taken dan over van de gemeente Hoorn.
Inzameling
en
verbranding
kerstbomen
een bandje inspreken. U wordt
Afspraken
de eerstvolgende woensdag of Sport-fit 55+
De overstap naar de gemeente Waterland betekent niet dat inwoWie zo lang mogelijk fit wil blijven, kan het beste zo veel mogelijk
vrijdag teruggebeld.
ners van de gemeente Landsmeer voortaan naar Monnickendam
blijven bewegen. Als u 55+ bent, kunt u ook elke maandag deelneHuisvesting
moeten voor een afspraak met een medewerker van Sociale Zaken.
men aan de cursus Sport-fit.
Gesprekken vinden, net als voorheen, plaats in het gemeentehuis
Telefonisch spreekuur op:
Door deze lessen verbetert uw conditie, uw geestelijke en lichamelijvan Landsmeer. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen een
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur ke weerstand nemen toe en u hebt minder last van stramme spieuitnodiging voor een kennismakingsgesprek met hun nieuwe
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur ren. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van verschillende
contactpersoon.
T: 020 48 77 111
materialen waaraan ieder naar zijn/haar mogelijkheden kan meeContactgegevens
doen.
Openbare Ruimte
Door de overstap naar de gemeente Waterland, wijzigen ook de
Er zijn verschillende redenen om aan de gymnastieklessen deel te
Informatie en klachten:
contactgegevens van de afdeling Sociale Zaken. Vanaf 1 januari
nemen:
Maandag t/m vrijdag:
kunt u voor vragen of voor het maken van een afspraak contact
omdat u actief wilt blijven en zo lang mogelijk zelfstandig wilt
09:00 - 11:00 uur
opnemen met de gemeente Waterland, tel. (0299) 65 85 52. Dit
functioneren;
T: 020 48 77 179
telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.30
omdat u een verkeerde houding wilt voorkomen;
uur.
VROM
omdat u zich, juist door u in te spannen, kunt ontspannen;
Toeslag voor chronisch zieken en gehandicapten
Voor het inzien van bestem- omdat u eens nieuwe contacten wilt leggen.
mingsplannen en ter inzage
Nieuw is dat inwoners met een uitkering of een minimuminkomen
Kortom: redenen genoeg om elke week een uurtje te gymnastieken.
liggende bouwplannen kunt u
die een chronische ziekte of handicap hebben, jaarlijks een toeslag
terecht in de inzageruimte. Voor Waar en wanneer?
van € 150, - kunnen aanvragen. Dit is omdat er bij chronische
informatie of het maken van een De lessen worden gegeven op maandagmorgen van 11.15 uur tot
ziekte of handicap vaak meer kosten zijn. Voor deze toeslag komen
afspraak met een medewerker 12.15 uur in de Sporthal ICL, Marktplein 11 te Landsmeer.
inwoners van 18 jaar en ouder in aanmerking die beschikken over:
Bouwzaken, T: 020 48 77 166. De
een indicatie voor een vervoersvoorziening (Wmo) of een geInformatie
afspraken worden gepland
handicaptenparkeerkaart/plaats; of
De gymnastieklessen worden gegeven door Ed van Cappellen, sporttussen 9:00 en 11:00 uur.
een indicatie voor langdurige zorg (persoonlijke verzorging
begeleider bij
Omgevingsloket
AWBZ of huishoudelijke hulp Wmo); of
Stichting
arbeidsongeschiktheid van 80-100%; of
Voor informatie, het maken van Welsaen. Voor
een afspraak en het aanvragen informatie of het
een chronische ziekte hebben zoals: cara (o.a. astma), diabetes
Op woensdag 11 januari 2012 wordt de jaarlijkse inzameling en
van een omgevingsvergunning volgen van een
mellitus, reuma, lever- en darmziekten, spierziekten, migraine,
verbanding van kerstbomen gehouden. Tussen 13.00 en 16.30 uur
heeft de gemeente het omge- proefles kunt u
nierziekten, hartafwijkingen, hemofilie, cystic fibrosis, chronikunnen de bomen op de parkeerplaats aan de Sportlaan worden
vingsloket ingesteld.
sche artritis, spierdystrofie, kanker en psychiatrische ziekten.
contact met hem
ingeleverd.
U kunt contact opnemen met
opnemen via tel.
Voor een aanvraagformulier kunt u bellen met de afdeling Sociale
een medewerker tijdens het
Voor iedere kerstboom geeft de gemeente een vergoeding van
(075)
670
29
02.
Zaken van de gemeente Waterland, tel. 0299-658552. U kunt ook
telefonische spreekuur op maan€ 0,25. De brandweer zal het vreugdevuur om 17.00 uur ontstepersoonlijk een aanvraagformulier ophalen bij de receptie van het
dag t/m vrijdag van 09:00-12:00
ken. De inzameling geldt niet voor handelaren.
gemeentehuis in Landsmeer.
uur, telefoon (020)-48 77 133.

