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Kompas Regiokrant

21 februari 2012
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

Burgerservice
Ondertrouw
14 februari 2012, Sandra Hibma en Martijn Johannes Tiemen Ibes

Uitgave: 08
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
Spreekuur afdeling Huisvesting vervalt
Dinsdag 28 februari vervalt het telefonisch spreekuur van de afdeling Huisvesting. Vrijdag 2 maart is er weer een spreekuur. U kunt
dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met 020 4877 111.

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. 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.

VROM
Verleende vergunningen
Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
15 februari 2012 Dorpsstraat 55 plaatsen reclame
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.

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz.
Onderwerp
13 februari 2012 Kermis Landsmeer aan de Sportlaan
van 28 april tot en met 6 mei 2012;
14 februari 2012 Geluidsontheffing aan Café de Ruif
op 9,17 &24 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

NL Doet 2012 – vrijwilligers voor één dag!
NL Doet 2012 komt er weer aan: op vrijdag 16 en zaterdag 17
maart 2012 wordt heel Nederland weer opgeroepen om zich vrijwillig
in te zetten tijdens NL Doet 2012!
Meld een klus aan
Zijn er bij uw organisatie werkzaamheden waar niemand aan toe
komt? Aarzel niet en maak er een NL Doet klus van! Vorig jaar deden
300.000 mensen mee aan deze grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meedoen aan NL Doet heeft veel voordelen voor uw organisatie:
• Extra handen om uw klussen uit te voeren
• Naamsbekendheid van uw organisatie
• Nieuwe netwerken, kennissen en contacten
• Eventueel nieuwe vrijwilligers (op langere termijn)
U kunt uw klus aanmelden op www.nldoet.nl.
Zelf een klus doen?
Natuurlijk kunt u ook overwegen om (eventueel met de leden van uw
vereniging of de collega’s van uw werk) op een van deze dagen zelf een
vrijwilligersklus te gaan doen. In dat geval vindt u op de website ook
informatie over de klussen die bij u in de buurt worden aangeboden.
VCA helpt!
De Vrijwilligers Centrale Amsterdam ondersteunt organisaties die iets
willen organiseren tijdens NL Doet. Wilt u advies bij het bedenken of
organiseren van een klus? Wilt u hulp bij het aanmelden van uw klus op
de website van NL Doet of bij het aanvragen van de tegemoetkoming
in de kosten? Wilt u ondersteuning bij het zoeken naar vrijwilligers voor
uw activiteit of naar een activiteit voor uw vrijwilligers? Neem dan
contact op met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam locatie Landsmeer,
Leo Rietveld of Angela Koot telefoon 020-6365228, 020-5301220 of
06-39426591 of mail naar landsmeer@vca.nu
U kunt ook de website raadplegen www.vca.nu/landsmeer

