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Kompas Regiokrant

28 februari 2012
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling VROM.

Kennisgeving

Uitgave: 09
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

Publiekszaken
Gemeentehuis gesloten
In verband met een bijeenkomst voor het personeel is op donderdag 8 maart aanstaande het gemeentehuis vanaf 12.30 uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar.

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz.
Onderwerp
17 februari 2012 Geluidsontheffing aan Sportcafé de Remise
op 17 & 31 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.

Burgerservice

Overlijden
Inloopspreekuur:
20 februari 2012, Grietje Bertha Pronk gehuwd geweest
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
met Paulus Wals
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
www.landsmeer.nl
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.

Openbare ruimte
Controle openbare verlichting
Op maandag 5 maart 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

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.

Dit beleid geeft weer hoe in de gemeente Landsmeer wordt omgegaan
met (aanvragen voor) bed & breakfast bij woningen.
Op grond van artikel 8:2 sub a van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), is tegen de vaststelling van een beleidsregel geen beroep mogelijk.
Vanaf 29 februari 2012 ligt het beleid voor iedereen ter inzage in het
gemeentehuis.
De beleidsregel is ook te downloaden via www.landsmeer.nl > bestuur
en organisatie > beleid & regelgeving.
Kennisgeving “Nadere regels reclameobjecten op of aan openbare plaatsen gemeente Landsmeer”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maakt in overeenstemming met artikel 139 van de Gemeentewet
bekend dat zijn op 14 februari 2012 het beleid “Nadere regels reclameVerleende vergunningen
objecten op of aan openbare plaatsen gemeente Landsmeer” hebben
Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen vastgesteld.
21 februari 2012 Purmerland 42 gedeeltelijk vervangen
Dit beleid geeft weer hoe in de gemeente Landsmeer wordt omgegaan
buitenkozijnen
0
met reclameobjecten.
22 februari 2012 Marskramer 4 vervangen en vergroten
dakkapel
0
Inzage: het beleid ligt met ingang van 29 februari 2012 gedurende zes
22 februari 2012 Zuideinde 45 gevelwijziging en aanweken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1
brengen interne
0
te Landsmeer. Tevens is het beleid digitaal te raadplegen op onze
scheidingswanden
website: www.landsmeer.nl.
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning Het beleid treedt in werking op 29 februari 2012.
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

VROM

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

‘Beleid Bed & Breakfast 2011’ in werking
(Gemeentewet artikel 139)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het
‘Beleid Bed & Breakfast 2011’ is vastgesteld.
Het beleid heeft tot en met 14 februari 2012 voor inspraak ter inzage
gelegen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
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