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Kompas Regiokrant

6 maart 2012
omdat het aantal inbraken in de gemeente Landsmeer is gestegen.
Wie weleens te maken heeft gehad met een inbraak, weet hoe
vervelend dat is. Met het nemen van een aantal relatief eenvoudige maatregelen is te voorkomen dat inbrekers eenvoudig hun slag
slaan. Tijdens de informatiebijeenkomst kregen de aanwezigen
informatie over wat gemeente en politie doen op het gebied van
veiligheid en inbraakpreventie, maar vooral hoe men zélf de eigen
woonomgeving inbraakveilig kan maken.

Uitgave: 10
Gemeente Landsmeer
Raadhuisstraat 1
1121 CX Landsmeer
Postbus 1, 1120 AA Landsmeer
T: 020 48 77 111
F: 020 48 26 091
E: gemeente@landsmeer.nl
I: www.landsmeer.nl

Openingstijden
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

Burgerservice
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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.

Burgerservice
Geboren
25 februari 2012: Luuk Helmes, zoon van Charissa Heyl en
Gerth Jan Helmes

Openbare orde en veiligheid
Opbrengst collecte

als huis der gemeente” in de gemeente Landsmeer en het delegeren
van de aanwijzing aan het college (adviserend);
• Een voorstel tot het vaststellen van het plan tot transitie sociale
werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (adviserend);
• Een voorstel tot het vaststellen van het kader voor het aanvragen van
eenmalige financiële bijdragen door verenigingen/instellingen voor
de bouw of verbouwing van accommodaties (adviserend);
• Een voorstel het bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te berichten dat er geen bezwaren bestaan tegen het vaststellen van de
1e begrotingswijziging 2012 en het vaststellen van de gewijzigde
Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland 2011
(adviserend);

Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
Donderdag 15 maart 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
• presentatie Veiligheidshuis;
• Opiniërend behandelen het politie jaarverslag 2011 unit Zaanstreekzuid.

De gelegenheid maakt nog steeds
de dief…!

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

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

Verleende vergunningen op grond van de APV

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.

Datum verz.
27 februari 2012

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

29 februari 2012
29 februari 2012

Onderwerp
Zomer basketball kamp van 23 t/m 28 juli en van
30 juli t/m 4 augustus 2012 in Sporthal ICL te
Landsmeer;
Exploitatievergunning aan Duikcentrum Down
Under, Scheepsbouwersweg 9a te Landsmeer;
Intrekken exploitatievergunning Wild Bean Café,
BP Kadoelen, IJdoornlaan 11 te Landsmeer.

Verleende vergunningen op grond van de Dranken Horecawet
Datum verz. Onderwerp
29 februari 2012 Drank- en horecavergunning aan Duikcentrum
Down Under, Scheepsbouwersweg 9a te Landsmeer;
29 februari 2012 Restaurant De Pepermolen, Dorpsstraat 38
te Landsmeer;
29 februari 2012 Manege Het Twiske, Den Ilp 56b te Landsmeer;
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.

Voor het inzien van bestemOpenbare vergaderingen
mingsplannen en ter inzage
liggende bouwplannen kunt u
terecht in de inzageruimte. Voor Commissie Grondgebied
informatie of het maken van een Dinsdag 13 maart 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
afspraak met een medewerker Agenda o.a.
Bouwzaken, T: 020 48 77 166. De • Een voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Luijendijk
afspraken worden gepland
(adviserend);
tussen 9:00 en 11:00 uur.
• Opiniërend behandelen het Wabo-beleidsplan gemeente LandsOmgevingsloket
meer, inclusief een korte presentatie;
Voor informatie, het maken van • Een voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten bestemeen afspraak en het aanvragen
mingsplan Landsmeer-Oost 2012 (adviserend);
van een omgevingsvergunning • Een voorstel tot het intrekken van de Verordening urgentiecommissie
heeft de gemeente het omge2011 (adviserend);
vingsloket ingesteld.
U kunt contact opnemen met Commissie Samenleving
een medewerker tijdens het Woensdag 14 maart 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
telefonische spreekuur op maan- Agenda o.a.
dag t/m vrijdag van 09:00-12:00 • Tussenstand algemene subsidieverordening;
uur, telefoon (020)-48 77 133.
• Een voorstel tot het vaststellen van de ‘Verordening aanwijzen locatie

De conclusie van Van Bragt was dat veel in onze gemeente dieven
en inbrekers uitnodigt om hun slag te slaan. “Zo staan ramen en
deuren uitnodigend open terwijl men niet thuis is en staan fietsen,
scooters en aanhangwagens los op straat of in de tuin. Ook steken
veel cilindersloten uit het deurbeslag, wat maakt dat ze eenvoudig
te kraken zijn volgens de zogenaamde ‘Bulgaarse methode’. Een
Luilekkerland dus voor het inbrekersgilde”, aldus de heer Van Bragt.
Het aloude spreekwoord ‘De gelegenheid maakt de dief’ is nog
steeds actueel. Door daar alert op te zijn kan men zelf veel inbraakleed eenvoudig voorkomen. En als het u overkomt, doe dan vooral
aangifte. Alleen dan kan de politie optreden tegen inbrekers!
Websites met tips
Was u niet bij de bijeenkomst aanwezig en/of wilt u de verstrekte
informatie nog eens nalezen? Kijk dan eens op de volgende websites: www.landsmeer; politie.nl/Zaanstreek-Waterland; politiekeurmerk.nl of meldmisdaad.nl.

Bijeenkomst overvalpreventie voor
ondernemers

De collectie van de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft
€ 3.091,17 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift.

Wmo-loket

Wijkagent Yvonne van der Laan en ex-inbreker Jan van Bragt van
Humanitas verzorgden deze avond de presentaties. De heer van
Bragt had voorafgaand aan de bijeenkomst samen met een medewerker van de gemeente een ronde door het dorp gemaakt om te
zien hoe het gesteld is met de beveiliging van huis en eigendommen van inwoners. Zijn ervaringen had hij verwerkt in zijn boeiende verhaal voor de zaal.

Op 23 februari jl. hebben zo’n 50 inwoners uit de gemeente een
speciale bijeenkomst over inbraakpreventie in het gemeentehuis
bijgewoond. De gemeente Landsmeer had deze avond georganiseerd in samenwerking met de politie Zaanstreek-Waterland,

In navolging van de avond voor inwoners is er op 6 maart een voorlichtingsavond over overvalpreventie speciaal voor de lokale winkeliers en horecaondernemers. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ondernemers tips van de Politie over overvalpreventie en veilig ondernemen. Bent u ondernemer en hebt u geen uitnodiging voor deze
bijeenkomst ontvangen, dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd
om aanwezig te zijn. De avond begint om 19.00 uur in de raadszaal
van Landsmeer.

Themabijeenkomsten 'Opgroeien zonder alcohol'
Jongeren en alcohol: dat gaat niet samen! Als uw kind tussen de 10 en 15 jaar oud is, lijken de gevolgen van alcohol nog ver weg. Belangrijke
delen van de hersenen kunnen echter achterblijven in de groei. Bij jongeren die alcohol drinken werkt het geheugen minder goed, ze slapen
slechter en ze kunnen zich minder goed concentreren. Ook kunnen deze jongeren minder goed plannen, beslissingen nemen en veroorzaken zij
eerder ongelukken.
Het is dan ook belangrijk om zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met uw
kind en het over alcohol te hebben. Wilt u hierover met andere ouders praten
of ervaringen uitwisselen? Of wilt u graag advies van deskundigen over dit
thema? Kom dan naar de themabijeenkomst ‘Opgroeien zonder alcohol’ voor
alle ouders met één of meer kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar.
In alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland – met uitzondering van
Edam-Volendam – wordt er tot de zomer van 2012 minstens één bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomsten zijn gratis en altijd in de avond van
19.30 tot 21.30. Kunt u in uw eigen gemeente niet aanwezig zijn, dan mag u
zich ook aanmelden voor een bijeenkomst in een andere gemeente.
Meer weten en aanmelden? Ga naar www.opgroeienzonderalcohol.nl

