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Kompas Regiokrant

14 februari 2012
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 15
februari 2012 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan
"Zorgboerderij Balder” voor een ieder ter inzage ligt.

Uitgave: 07
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.

Publiekszaken
Ex inbreker geeft “les”

Informatiebijeenkomst over
woninginbraken in Landsmeer
Gemeente en politie organiseren een informatiebijeenkomst inbraakpreventie. Op donderdag 23 februari aanstaande om 20.00 uur
geeft een ex-inbreker tips in inbraakpreventie. Op uitnodiging van
de gemeente en politie komt deze voormalig inbreker naar Landsmeer om u te laten zien wat de kwetsbare plekken van uw huis zijn.
Daarnaast geeft hij tips om inbrekers buiten de deur te houden. De
avond wordt gehouden in het Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 en
begint om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.45 uur geopend.
Wat doet de gemeente en wat kunt u zelf doen?
De gemeente Landsmeer organiseert de informatiebijeenkomst,
omdat het aantal inbraken in de gemeente Landsmeer is gestegen.
Wie weleens te maken heeft gehad met een inbraak, weet hoe
vervelend dat is. Alleen al het feit dat iemand in de woning is geweest en aan de spullen heeft gezeten, zorgt voor een onveilig
gevoel dat niet zómaar voorbij is.
Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u informatie over wat gemeente en politie doen op het gebied van veiligheid en inbraakpreventie, maar ook hoe u daar zélf een bijdrage aan kunt leveren. U
kunt daarbij denken aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen of Selecta
DNA, een onzichtbare vloeistof met unieke kenmerken waarmee u
uw waardevolle spullen kunt markeren. Wanneer waardevolle spullen worden gestolen, vindt de politie door middel van dit unieke
materiaal de eigenaar snel terug.
Een expert aan het woord…
De informatiebijeenkomst wordt, zoals gezegd, ook bijgewoond
door iemand, die in het verleden moeite had om van andermans
spullen af te blijven. Hij vertelt, vanuit de praktijk in Landsmeer waar
hij ’s middags heeft rondgelopen, hoe het inbrekers soms héél gemakkelijk wordt gemaakt om ergens naar binnen te komen.

Burgerservice
Huwelijk
3 februari 2012,
4 februari 2012,

Albert Rijkman Wichers en Marjolijn Heemeijer;
Ronald Theodoor Visser en Marjoush Henriette
Jeanet de Roo.

VROM
Aangevraagde vergunningen

Het ontwerpbestemmingsplan maakt een uitbreiding van de zorgboerderij met nieuwe gebouwen, waaronder een woonzorggebouw en een
tweede bedrijfswoning bij het complex mogelijk.
Daarnaast heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan
“Landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit zorgboerderij Balder”
vastgesteld als onderdeel van de gebiedsgerichte welstandscriteria
voor welstandsgebied ‘landelijk gebied (overig gebied), alleen geldend
voor perceel Pikpotweg 1.
Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 15
februari 2012 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage
in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
Tevens zijn het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en
de bijbehorende stukken beschikbaar in digitale vorm vanaf de gemeentelijke internetsite: www.landsmeer.nl.

Datum ontv. perceel
onderwerp
01 februari 2012 Calkoenstraat 15 brandveilig gebruik school
Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerp besluit naar voren breneen bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
gen, gericht aan gemeenteraad van Landsmeer, postbus 1, 1120 AA
Informatie: afdeling VROM
Landsmeer. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na
Verleende vergunningen
Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen telefonische afspraak via tel: 020-4877166.
08 februari 2012 Cannenburgh 8 plaatsen kozijn
08 februari 2012 Zultestraat 3 aanleggen uitrit
Openbare Vergadering
08 februari 2012 Zultestraat 5 aanleggen uitrit
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning Bezwaarschriftencommissie Landsmeer
binnen 6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaar- dinsdag 21 februari 2012 om 19.30 uur gemeentehuis
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van agenda:
Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige Bezwaarschrift betreffende het besluit van 27 september 2011,
voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
inhoudende de omzetting van de indicatie voor huishoudelijke hulp
Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
van klasse 3 naar klasse 2;
2003 BR Haarlem.
Bezwaarschrift betreffende het besluit van 25 januari 2012, inhouU kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
dende de invordering van de verbeurde dwangsom ten aanzien van
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
het perceel Calkoenstraat 27 te Landsmeer.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Geen commissievergaderingen in februari
Informatie: afdeling VROM.
In februari zijn er geen commissievergaderingen. Er zijn voor deze
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan
maand geen te behandelen voorstellen.

“Zorgboerderij Balder”
Gemeenteraad van Landsmeer maakt ingevolge het bepaalde in
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat op grond

Afvalkalender 2012

