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Gladheidbestrijding
In het officiële strooiseizoen, van 1 november tot 1 april, zijn wij extra
oplettend op gladheid op de wegen binnen de gemeente Landsmeer.
Bij gladheid worden de wegen volgens een vaste route gestrooid, ook
in het weekend. Een gedeelte van de doorgaande wegen t.w. de kern
van Purmerland, Den Ilp, Noordeinde, Lisstraat, Van Beekstraat en een
gedeelte van de Kanaaldijk wordt gestrooid door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Burgerservice

Uitgave: 06
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.

Omgevingsloket
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.

Overlijden
25 januari 2012, Jacob Kornelis gehuwd met Gerrigje van der Baan;
25 januari 2012, Pieter Kroon gehuwd geweest met Albertje Bant.

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz. Onderwerp
25 januari 2012 Exploitatievergunning aan afhaalpizzeria Mia Donna,
Dorpsstraat 25 te Landsmeer;
26 januari 2012 Geluidsontheffing aan Café de Driesprong op
17 feb 2012;
27 januari 2012 Geluidsontheffing aan Café de Goede Stek op
10 feb & 3 mrt 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.

Opbrengst
De gehouden collecte voor het Alzheimerfonds
Nederland heeft € 1954,34 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw gift.

containers vastvriezen. Het legen van de groene afvalcontainer kan dan
problemen opleveren. Het beste kunt u uw afvalcontainers tijdens de
vorst op een beschutte plek stallen. Dit voorkomt dat het deksel van uw
container vastvriest Daarom nog de volgende tips voor u:
Maak het afval voorzichtig los van de wand, voordat u de container
op de aanbiedplaats zet.
Plaats een klein houtje, bijvoorbeeld een knijper, tussen het deksel
en de container om vastvriezen te voorkomen.
Zet de container de nacht voor het legen op een niet al te koude
plaats en uit de wind (bijvoorbeeld in de schuur of de garage).
Leg onderin de container een krantje of een eierdoos.
Stamp het afval niet aan.
Laat nat (tuin)afval eerst drogen voordat u het in de container gooit.
Gebruik geen zout om bevriezing van afval in de container tegen te
gaan. Dit verontreinigt het afval.
Inzamelaar komt niet terug
Als de container als gevolg van de vorst niet helemaal leeg is komt de
inzamelaar niet terug om de container nog een keer te legen. Dit kan
ook niet van de inzamelaar worden gevraagd omdat de dagelijkse
routes dan niet kunnen worden afgemaakt. We nemen aan dat u daar
begrip voor hebt.

Extra grijze of groene rolcontainer
De meeste huishoudens in de gemeente Landsmeer krijgen standaard twee rolcontainers voor hun afval: een groene container voor
gft en een grijze voor restafval. Hier betaalt u ook afvalstoffenheffing voor.
Een aantal huishoudens heeft een extra grijze en/of groene container. Voor het in bezit hebben van een extra container moet extra
worden betaald. Dit bedrag komt jaarlijks bovenop de standaard
afvalstoffenheffing voor twee containers. De kosten voor een extra
container zijn:
Restafval, grijze rolcontainer € 102,60 per jaar
Gft, groene rolcontainer € 68,60 per jaar

Openbare ruimte
Controle openbare verlichting
Op maandag 13 februari 2011 vindt de onderhoudsronde plaats van de openbare
verlichting in de gemeente. Wilt u zo vriendelijk zijn om voor die tijd door te geven als de
openbare verlichting in uw straat of buurt
defect is? Op de lichtmast staat een nummer,
wilt u (indien mogelijk) het nummer doorgeven? U kunt elke werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur bellen met de afdeling Openbare
Ruimte, tel. 020-4877179

Als er op uw adres meer dan twee rolcontainers geregistreerd zijn,
dan krijgt u hiervoor een nota van de gemeente. Als u de extra
container(s) niet meer gebruikt, dan kunt u contact opnemen met
de gemeente, tel. (020) 4877 111. De container(s) wordt dan na
uw melding bij u opgehaald

Baggeren sloot achter Van Beekstraat 108 t/m 168
In de periode van 6 februari 2012 tot en met 15 maart 2012 staat
baggerwerk gepland achter Van Beekstraat 108 t/m 168. Het baggerwerk wordt uitgevoerd door de firma Bunnik BV.
Het baggerwerk start achter Van Beekstraat 108 en gaat richting Van
Beekstraat 168. Daarna gaat firma Bunnik verder voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot achter Van Beekstraat 230.

De overige doorgaande wegen in Landsmeer (busroute en wijkontsluitingswegen) worden gestrooid door Stadsdeel Amsterdam-Noord. Ook
bij te verwachten gladheid wordt er preventief gestrooid. Preventief
strooien is echter geen garantie dat gladheid uitblijft. De verantwoording voor de veiligheid op de weg blijft altijd bij de weggebruiker zelf,
of er gestrooid is of niet. De kleinere straten worden overdag op werkdagen gestrooid door de buitendienst van de gemeente. De buitendienst zal, bij extreme gladheid en sneeuwval, de kleinere straten ook
in het weekeinde (overdag) strooien. Bij bruggen zijn zoutkisten geplaatst. Bij gladheid kan van dat zout gebruik worden gemaakt om het
brugdek te strooien. Voor elke woning dient het trottoir zoveel mogelijk
door de desbetreffende bewoner sneeuw- en ijsvrij te worden gehouden.

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
onderwerp
27 januari 2012 Scheepsbouwersweg 3 uitbreiding los- en laadkuil
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Advieslijsten
Raadsvergadering 31 januari 2012
Vastgesteld zijn het korte verslag van 29 november en 12 december
2011.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is het volgende besluit
vastgesteld:
- Het controleprotocol ten behoeve van de jaarrekening 2011.
Zonder hoofdelijke stemming is het volgende besluit genomen:
- Het vaststellen van het Milieuprogramma 2012.
Na een hoofdelijke stemming is het voorstel over te gaan tot het
vaststellen van het Beeldkwaliteitplan ‘Landschappelijke inpassing
en beeldkwaliteit zorgboerderij Balder’; het ontwerpbestemmingsplan ‘Zorgboerderij Balder’ en de plannen ter inzage te leggen met 9
stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
De raad heeft unaniem met ingang van 1 april 2012 mevrouw
mr.drs. C.B.H. Heusingveld benoemd tot raadsgriffier.
Unaniem is de heer mr. A.M. van Amsterdam voor de periode 1
januari 2012 tot en met 31 december 2017 benoemd tot plaatsvervangend ombudsman.

Geen commissievergaderingen in februari
In februari zijn er geen commissievergaderingen. Er zijn voor deze
maand geen te behandelen voorstellen.

Voorkom vastvriezen afval in container

Cursus weerbaarheid start op 14 februari 2012

Enkele tips
Als het vriest kan GFT (Groente-Fruit en Tuinafval) in de groene afval-

Stichting Welsaen organiseert in samenwerking met de gemeente
Landsmeer een cursus weerbaarheid voor meiden van 15 t/m 18
jaar in het Dorpshuis Landsmeer (Calkoenstraat 27).
Tijdens deze cursus oefen je tien weken achter elkaar met situaties
waarin het gaat om ongelijkwaardigheid en machtsmisbruik. Denk
bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, pesten, racisme, geweld en
ander grensoverschrijdend gedrag of (on-) veiligheid op straat. Je
leert dus de vaardigheden die je nodig hebt om voor jezelf op te
komen!

Het baggerwerk wordt uitgevoerd tot 2,0 meter vanaf de kant. Wij
Als het vriest kunnen er problemen ontstaan bij het leegmaken van de verzoeken u om boten en dergelijke te verwijderen.
grijze en groene containers. Door de vorst vriest vochtig afval in de
grijze container aan de containerwand vast. Datzelfde gebeurt ook in NB: bij aanhoudende vorst kan niet worden gebaggerd. Indien dit het
de groene container. Het gevolg is dat de container dan helemaal niet geval is kan de planning uitlopen. Bij langdurige vorst kan het werk
worden uitgesteld en wordt een nieuwe planning gemaakt.
of maar voor een deel kan worden leeggemaakt.

Melding gebreken openbare ruimte
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Elke
melding over gebreken aan de openbare ruimte, is belangrijk voor de
kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Landsmeer.
Wat kunt u zoal melden: gebreken aan wegen, groen, speelterreinen
en parkeermeters, maar ook zwerfvuil en ongedierte. Uw melding/
klacht wordt geregistreerd en de gemeente zorgt dat het euvel zo
snel mogelijk wordt verholpen.
Digitaal of telefonisch
Heeft u een klacht of melding bijvoorbeeld over rondslingerend
zwerfvuil, afval, slechte of beschadigde bestrating, een kapotte
lantaarnpaal, vernieling en/of overlast? Geef deze direct door via het
digitale formulier op www.landsmeer.nl, of bel op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur met de afdeling Openbare Ruimte, tel. (020)
4877179. Buiten deze uren kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente: 020 - 4877 111.
Klachten over het waterpeil of sloten en plassen
Klachten en meldingen over het waterpeil, het onderhoud van sloten
en plassen enzovoort kunt u rechtstreeks doorgeven aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, tel. 0299 - 663000.

Als je wilt leren met woorden voor jezelf op te komen, met eenvoudige technieken jezelf te verdedigen en je zelfvertrouwen te vergroten schrijf je dan nu in voor de cursus Weerbaarheid. Wees snel,
want vol is vol en we starten op 14 februari aanstaande en niet op
31 januari zoals eerder is gecommuniceerd.

Wil je je aanmelden
voor deze cursus?
Voor meer informatie of aanmeldingen
kun je terecht bij de jongerenwerker
Lorenzo Lede: lorenzo.lede@welsaen.nl
of bellen naar 06-22541719.
Er wordt een eigen bijdrage
van € 50, - gevraagd voor
de gehele cursus.

