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Kompas Regiokrant

Uitgave: 12
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

Openbare orde en veiligheid
Algemene Plaatselijke Verordening(APV)
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz. Onderwerp
12 maart 2012 Uitbreiding terras t.b.v. een evenement met
live muziek op 30 april 2012 aan café De Ruif,
Dorpsstraat 58 te Landsmeer;
15 maart 2012 Geluidsontheffing aan Café De Goede Stek
op 30 maart 2012.

Verleende vergunningen op grond van de
Drank- en Horecawet
12 maart 2012 Ontheffing artikel 35, lid 1 van de drank- en horeca
wet (verstrekken van zwak alcoholische drank) op
30 april 2012 aan café De Ruif, Dorpsstraat 58 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 OOV.

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
onderwerp
07 maart 2012 Kamperfoeliestraat 13
bouw schuur
09 maart 2012 M.L. Kingstraat 86
plaatsen kozijn
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
15 maart 2012 Scheepsbouwersweg 3 uitbreiden losen laadkuil
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.
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.

Advieslijsten
Commissie Grondgebied van 13 maart 2012

Voor het inzien van bestem- • De besluitenlijst van 17 januari 2012 is vastgesteld.
mingsplannen en ter inzage • Het voorstel over te gaan tot het vaststellen van het bestemmingsliggende bouwplannen kunt u
plan Luijendijk en het plan ter inzage te leggen heeft geen advies
terecht in de inzageruimte. Voor
van de commissie verkregen. Voor nader overleg zijn alle leden terug
informatie of het maken van een
gegaan naar hun fracties;
afspraak met een medewerker • De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel de uitBouwzaken, T: 020 48 77 166. De
gangspuntennotitie voor het bestemmingsplan Landsmeer Oost
afspraken worden gepland
2012 vast te stellen;
tussen 9:00 en 11:00 uur.
• Het voorstel de Verordening op de urgentiecommissie Landsmeer
Omgevingsloket
2011 in te trekken is van een unaniem positief commissie advies
Voor informatie, het maken van
voorzien.
een afspraak en het aanvragen
van een omgevingsvergunning Commissie Samenleving
heeft de gemeente het omge- gehouden op 14 maart 2012
vingsloket ingesteld.
• De besluitenlijst van 17 december 2011 is vastgesteld;
U kunt contact opnemen met • De commissie adviseert verdeeld over het voorstel de bevoegdheid
een medewerker tijdens het
tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college
telefonische spreekuur op maanmet terugwerkende kracht vanaf 13 november 2003. Het vaststellen
dag t/m vrijdag van 09:00-12:00
van de Verordening aanwijzen locatie als ‘huis der gemeente’ in de
uur, telefoon (020)-48 77 133.
gemeente Landsmeer;

20 maart 2012

namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
de vergaderingen van deze bestuursorganen;
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Luijendijk en
het plan ter inzage te leggen;
• Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012;
• Voorstel tot het intrekken van de Verordening urgentiecom-missie
2011;
• Een negatief advies is uitgebracht door de fracties van: PvdA – Posi- • Voorstel tot het vaststellen van het kader voor het aanvragen van
tief Landsmeer – D66. Voor overleg gaan terug naar de fractie: CDA –
eenmalige financiële bijdragen door verenigingen /instellingen voor
VVD. De fractie van GroenLinks was niet bij de beraadslagingen
de bouw of verbouwing van accommodaties;
vertegenwoordigd;
• een voorstel tot het vaststellen van het plan tot transitie sociale
• De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel kennis te
werkvoorziening Zaanstreek-Waterland;
nemen van het (tussen)rapport van Ernst & Young met betrekking
• Voorstel het bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te berichten
tot de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening Zaanstreekdat er geen bezwaren bestaan tegen het vaststellen van de 1e beWaterland (Baanstede) en het voorgenomen vervolgtraject. In te
grotingswijziging 2012 en het vaststellen van de gewijzigde Gestemmen met de geformuleerde uitgangspunten van het Algemeen
meenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland 2011;
bestuur als kader voor de herstructurering;
• Voorstel tot het vaststellen van de ‘Verordening aanwijzen “locatie als
• Het voorstel kaders vast te stellen voor het aanvragen van een eenhuis der gemeente” in de gemeente Landsmeer’ en het delegeren
malige financiële bijdrage door verenigingen/instellingen voor de
van de aanwijzing aan het college;
bouw of verbouwing van accommodaties is een verdeeld advies
• Voorstel tot het verlenen van ontslag aan de heer S. van der Zee als
uitgebracht. Voor overleg gaan terug naar de fractie VVD – CDA –
plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving;
Positief Landsmeer. Negatief adviseert de fractie van D66. De fractie
• Voorstel tot het verlenen ontheffing aan burgemeester Nienhuis van
van de PvdA adviseert positief;
ingaande 1 september 2011 verlenen van het bepaalde ex artikel 71
• De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel het beGemeentewet tot en met uiterlijk 31 augustus 2012.
stuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te berichten dat er geen
bezwaren bestaan tegen het vaststellen van de eerste begrotingsGemeente waarschuwt voor Zeker en Mobiel
wijzing 2012 en de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling GGD
Zaanstreek-Waterland 2012.
Naar aanleiding van klachten van inwoners waarschuwt de gemeente Landsmeer haar inwoners voor het bedrijf Zeker en Mobiel
Vertegenwoordigers van dit bedrijf gaan op dit moment langs de
Openbare vergaderingen
deuren om langlopende contracten aan te bieden om verstoppingen
in het riool te verhelpen. De gemeente wil er nadrukkelijk op wijzen
Bezwaarschriftencommissie
dat dit bedrijf niet in opdracht van of samen met de gemeente
20 maart 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis
werkt.
Agenda o.a.:
• Bezwaarschrift betreffende het besluit van 7 februari 2012, inhouToch contract getekend?
dende de afwijzing van een verzoek om een ontheffing van het
Heeft u een contract ondertekend en wilt u daar toch vanaf? De
inrijverbod;
Colportagewet geeft u het recht om de overeenkomst binnen acht
• Bezwaarschrift tegen het besluit van 9 december 2011 betreffende
dagen ongedaan te maken. De bedenktijd begint te lopen op het
de weigering van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor
moment dat u de overeenkomst tekent. Wilt u van de overeenkomst
het perceel Zuideinde 74 te Landsmeer.
af, stuur dan een aangetekende brief aan het bedrijf met de opzegging. Voeg een kopie van de overeenkomst toe.
Gemeenteraad
Dinsdag 27 maart 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.:
• Beëdiging de heer mr. A.M. van Amsterdam tot plaatsvervangend
Ombudsman;
• Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of

Blijf alert
Lees altijd zeer goed de contracten/aanbiedingen etc. Twijfelt U: ga
dan niet op aanbiedingen en diensten in en oriënteer u door op
internet nadere informatie over het bedrijf te zoeken.

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

