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Verleende vergunningen

Publiekszaken

Uitgave: 03
Postbus 1, 1120 AA Landsmeer
T: 020 48 77 111
F: 020 48 26 091
E: gemeente@landsmeer.nl
I: www.landsmeer.nl

Openingstijden
Burgerservice
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
07:30 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur

Receptie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur
07:30 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur

Gemeentewerf
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur

Wmo-loket
Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur WMO:
T: 020 48 77 124
Woensdag 09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Donderdag 09.00 - 10:00 uur
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Buiten de openingstijden kunt u
een bandje inspreken. U wordt
de eerstvolgende woensdag of
vrijdag teruggebeld.

Huisvesting
Telefonisch spreekuur op:
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur
T: 020 48 77 111

Openbare Ruimte
Informatie en klachten:
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:00 uur
T: 020 48 77 179

VROM
Voor het inzien van bestemmingsplannen en ter inzage
liggende bouwplannen kunt u
terecht in de inzageruimte. Voor
informatie of het maken van een
afspraak met een medewerker
Bouwzaken, T: 020 48 77 166. De
afspraken worden gepland
tussen 9:00 en 11:00 uur.

Verordeningen
De raad stelt regelmatig verordeningen vast die een algemene werking
hebben. Een verordening is een soort gemeentelijke wet. Over sommige zaken die niet in de landelijke wetgeving zijn geregeld, moeten
gemeenten namelijk hun eigen regels opstellen. Als voorbeeld kan
worden genoemd de Algemene Plaatselijke Verordening of de Legesverordening. Op de gemeentepagina in het Kompas en op de website
wordt van de vaststelling van een verordening melding gemaakt.

Overzicht geldende verordeningen

VROM
Rectificatie
Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan
“Purmerland 79”.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Landsmeer maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad van Landsmeer bij besluit
van 29 november 2011 het bestemmingsplan "Purmerland 79"
gewijzigd heeft vastgesteld.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht
om al hun verordeningen op overheid.nl te publiceren. Iedereen die dat
wil, kan ze bekijken. Wilt u weten of u iets mag of niet mag of hoeveel u
ergens voor moet betalen bij de gemeente? U vindt in de verordeningen op veel van deze vragen antwoord.

Het bestemmingsplan maakt een generatiewoning mogelijk. De
wijziging t.o.v. het ontwerp betreft de mogelijkheid voor een
kinderdagverblijf als nevenactiviteit bij het agrarische bedrijf. Het
kinderdagverblijf is alleen mogelijk op het achterste gedeelte van
het perceel en er mag maar een beperkte oppervlakte voor gebruikt worden.

Op www.landsmeer.nl vindt u alle verordeningen van Landsmeer. De
verwijzing naar overheid.nl vindt u via het kopje Bestuur & Organisatie,
Beleid & Regelgeving

Daarnaast is door het college van b&w een hogere waarde op
grond van de Wet geluidhinder vastgesteld.

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz. Onderwerp
10 januari 2012 Geluidsontheffing aan Chez Etienne Bistrot op
21 januari 2012.
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes 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 http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

Openbare ruimte
Hondenpoep, een hoop irritatie
Hondenpoep, we hebben er allemaal iets mee. Of je nou van honden houdt of niet, hun poep is niet direct een fris onderwerp om
over uit te weiden. Toch doen we dat. Regelmatig ontvangt de
gemeente namelijk klachten over hondenpoep.
Hondenpoep is een grote bron van ergernis, vooral als het zich
bevindt op trottoirs, speelplaatsen, grasvelden en sportvelden.
Zoals al eerder gezegd: het is vies! Hiernaast is het ook gevaarlijk
voor andere honden, sporters en kinderen. Het is niet denkbeeldig
dat er wormen of infecties door worden doorgegeven. Bovendien
is het opruimen van hondenpoep verplicht!
De oplossing is simpel: neem tijdens het wandelen met uw hond
een schepje of zakje mee. In Landsmeer staan ongeveer 75 afvalbakken verspreid, waarin u het zakje kwijt kunt. Indien zo’n afvalbak stuk is, meld dit dan bij uw gemeente. Wij verzoeken alle
hondenbezitters nadrukkelijk hondenpoep meteen op te ruimen!
Zo kan iedereen - hondenvriend, niet-hondenvriend en hond genieten van de woon- en leefomgeving in Landsmeer.

Milieustraat gemeentewerf
De milieustraat is gevestigd aan de Scheepsbouwersweg 5 en is geopend op:
Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Omgevingsloket

Meld u zich altijd eerst bij de medewerkers van de gemeentewerf.

Voor informatie, het maken van
een afspraak en het aanvragen
van een omgevingsvergunning
heeft de gemeente het omgevingsloket ingesteld.
U kunt contact opnemen met
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
uur, telefoon (020)-48 77 133.

De gemeente Landsmeer gaat zorgvuldig met uw afval om. Kernbegrippen zijn: afvalbeperking en afvalscheiding. Door het scheiden in
verschillende afvalstromen bespaart u milieu (grondstoffen) en middelen (geld). In de milieustraat dient u uw afval ook gescheiden in te
leveren.
Op het plaatje ziet u waar u welk afval kunt inleveren. Wij verzoeken u
dringend om de aangegeven route op de milieustraat te volgen en
adviseren u om bij het inladen van uw auto rekening te houden met
de volgorde van uitladen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het vastgestelde bestemmingsplan, de daarop betrekking hebbende stukken
en het besluit tot vaststelling van de hogere waarde, liggen met
ingang van woensdag 18 januari 2011 zes weken ter inzage op het
gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer. Het is inzichtelijk op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 09.00-16.00 uur en op woensdag van 07.30-16.00 uur.
Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op de website
van de gemeente: www.landsmeer.nl en via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Degenen, die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpplan bij de
gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen gedurende voornoemde
beroepstermijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn -naast een beroepsschrift- een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Zonder dit verzoek treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn.
Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het
vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige
voorziening is gelijk aan die van het beroepsschrift.

Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
10 januari 2012 Radboud 20 dichtzetten dakterras
0
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
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 http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling VROM.

Wist u dat….
U voor het inzamelen van plastic afval, nieuwe zakken kunt afhalen bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en de supermarkten
Deen , C1000 en de Dorpshuizen…..
U pasfoto’s kunt maken op het gemeentehuis….
U oude kleding in de kledingbak kunt stoppen en daar anderen
blij mee maakt…
Als uw grijze of groene
afvalcontainer kapot is, u
een nieuwe kunt aanvragen bij de gemeente…
Het een hoop ergernis
scheelt als u na het legen
van de afvalbak deze zo
snel mogelijk weer op u
eigen terrein zet…

Openbare vergaderingen
Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
Donderdag 19 januari 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
Opiniërend behandelen het politie jaarplan 2012 unit Zaanstreekzuid in aanwezigheid van de officier van justitie, de wijkagent en de
wijk- teamchef;

Bezwaarschriftencommissie Landsmeer
Dinsdag 24 januari 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.:
Bezwaarschrift van betreffende het besluit van 3 november 2011
inhoudende de stillegging van de illegale bouwwerkzaamheden op
het perceel Den Ilp 45 te Den Ilp;
Bezwaarschriften betreffende de besluiten van 11 november 2011
inhoudende de beëindiging van de bijstand ingaande per 30 november 2011 en de intrekking en terugvordering van de bijstand over de
periode 2 september 2011 tot en met 30 september 2011.

Gemeenteraad

dinsdag 31 januari 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
voorziening zijn griffiekosten verbonden.
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
regelingen, stichtingen en dergelijke.;
Voorstel tot het vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan
“Landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit zorgboerderij Balder’;
Aangevraagde vergunningen
het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan “Zorgboerderij
Datum ontv. perceel
onderwerp
Balder” en de plannen ter inzage te leggen;
06 januari 2012 Noordeinde 54
oprichten praktijk Alternatieve
Voorstel tot het vaststellen van het milieuprogramma 2012;
Geneeskunde;
10 januari 2012 Van Beekstraat 112 slopen bijgebouw en oprichten Voorstel tot het benoemen voor de periode 1 januari 2012 tot en
aanbouw en garage.
met 31 december 2017 tot plaatsvervangend ombudsman de heer
A.M. van Amsterdam;
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol ten behoeve van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
de jaarrekening 2011.
Informatie: afdeling VROM.

