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Kompas Regiokrant

13 maart 2012

Bezwaarschriftencommissie

Uitgave: 13
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

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

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.

Burgerservice
Overlijden
2 maart 2012,

Hendrika Wilhelmina van der Vegt
gehuwd met Johan Schmidt

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
onderwerp
28 februari 2012 Scheepsbouwersweg 3 Uitbreiding bedrijfspand
met extra hal
28 februari 2012 Kanaalweg 19
Oprichten woonhuis
01 maart 2012 Wederikstraat 16
Oprichten aanbouw t.b.v.
een kapsalon
02 maart 2012 Van Beekstraat 152
Vergroten en renoveren
woning
02 maart 2012 Assumburg 24
Dichtzetten dakterras
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Verleende vergunningen
Datum verz. Perceel
onderwerp zienswijzen
07 maart 2012 Scheepsbouwersweg 10 plaatsen
opslagcontainer
0
07 maart 2012 Zeilmaker 77
plaatsen rookkanaal
0
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.

20 maart 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
• Bezwaarschrift betreffende het besluit van 7 februari 2012, inhoudende de afwijzing van een verzoek om een ontheffing van het
inrijverbod;
• Bezwaarschrift tegen het besluit van 9 december 2011 betreffende
de weigering van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor
het perceel Zuideinde 74 te Landsmeer.

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Gemeenteraad
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening Dinsdag 27 maart 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Agenda o.a.
Informatie: afdeling VROM.
• Beëdiging de heer mr. A.M. van Amsterdam tot plaatsvervangend
Ombudsman;
Openbare vergaderingen
• Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
Commissie Samenleving
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
Woensdag 14 maart 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
de vergaderingen van deze bestuursorganen;
Agenda o.a.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Luijendijk en
het plan ter inzage te leggen;
• Tussenstand algemene subsidieverordening;
• Een voorstel tot het vaststellen van de ‘Verordening aanwijzen locatie • Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012;
als huis der gemeente” in de gemeente Landsmeer en het delegeren
• Voorstel tot het intrekken van de Verordening urgentiecommissie
van de aanwijzing aan het college (adviserend);
2011;
• Een voorstel tot het vaststellen van het plan tot transitie sociale
• Voorstel tot het vaststellen van het kader voor het aanvragen van
werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (adviserend);
eenmalige financiële bijdragen door verenigingen /instellingen voor
• Een voorstel tot het vaststellen van het kader voor het aanvragen van
de bouw of verbouwing van accommodaties;
eenmalige financiële bijdragen door verenigingen/instellingen voor
• een voorstel tot het vaststellen van het plan tot transitie sociale
de bouw of verbouwing van accommodaties (adviserend);
werkvoorziening Zaanstreek-Waterland;
• Een voorstel het bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te be• Voorstel het bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te berichten
richten dat er geen bezwaren bestaan tegen het vaststellen van de
dat er geen bezwaren bestaan tegen het vaststellen van de 1e be1e begrotingswijziging 2012 en het vaststellen van de gewijzigde
grotingswijziging 2012 en het vaststellen van de gewijzigde GeGemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland 2011
meenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland 2011;
(adviserend);
• Voorstel tot het vaststellen van de ‘Verordening aanwijzen “locatie als
Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
huis der gemeente” in de gemeente Landsmeer’ en het delegeren
Donderdag 15 maart 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
van de aanwijzing aan het college;
Agenda o.a.
• Voorstel tot het verlenen van ontslag aan de heer S. van der Zee als
• presentatie Veiligheidshuis;
plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving;
• Opiniërend behandelen het politie jaarverslag 2011 unit Zaanstreek- • Voorstel tot het verlenen ontheffing aan burgemeester Nienhuis van
zuid.
ingaande 1 september 2011 verlenen van het bepaalde ex artikel 71
Gemeentewet tot en met uiterlijk 31 augustus 2012.

