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Controle openbare verlichting

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
Ondertrouw
16 maart 2012,
17 maart 2012
Huwelijk
17 maart 2012
Overlijden
20 maart 2012

Saartje Arends en Joost Schenk
Dirk Jan Johannes Wilhelmus Hendriks en
Pascale Maria Vinken
Frank Christiaan Stengewis en
Cinderella Geertruida Hessing
Jan Stroo gehuwd met Maria Alexandra Helena
Bartelingh

Nieuw programma voor Meidenclub Landsmeer
Elke donderdag in april en mei kunnen meiden tussen 10 en 14 jaar
van 16.00 tot 17.30 uur aan de slag in Het Dorpshuis Landsmeer
(Calkoenstraat 27).
De activiteiten zijn zeer uiteenlopend, van cupcakes versieren tot
Venetiaanse maskers maken en van fotoshoot tot lipgloss maken. De
kosten bedragen € 2,50 per keer.
Meer informatie en aanmelden via helen.vanraan@welsaen.nl of
075-659 0909. Volledig programma op www.welsaen.nl.

Openbare ruimte
Asfalteringswerkzaamheden Noordeinde
Op vrijdag 20 april aanstaande start aannemer VBK uit Hoorn met de
werkzaamheden aan de asfaltverharding van het Noordeinde tussen
de Lisstraat en de Van Zonbrug.
Op vrijdag 20 april worden werkzaamheden uitgevoerd binnen een
rijdende afzetting. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
In de week van maandag 23 t/m vrijdag 27 april is de weg dagelijks van
9:00 – 15:00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Omdat in deze

periode plaatselijk wordt gewerkt, doen wij er alles aan om het werkvak zo klein mogelijk te houden. Binnen genoemde tijden rijdt de bus
niet langs het Noordeinde, maar vanaf de Vogelwikkestraat via de
Jaagweg rechtstreeks naar het Tramplein in Purmerend. Inzameling
van huisvuil geschiedt op de gebruikelijke wijze.
In de week van dinsdag 1 t/m zondag 6 mei is de weg dagelijks van
6:00 – 18:00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Gezien de omvang en complexiteit van de werkzaamheden, zijn de woningen en
bedrijven binnen het werkvak van dinsdag tot en met vrijdag zeer
beperkt bereikbaar. Ook in deze periode geldt voor de busregeling
hetzelfde als in de voorgaande week. De inzameling van huisvuil binnen het werkvak vindt niet plaats op donderdag 3 mei, maar op maandag 7 mei. Plastic afval kan op woensdag 2 mei worden aangeboden
op de koppen van het werkvak (Lisstraat en Van Zonbrug).
Om het verkeer nader te informeren over de stremmingen, worden ten
tijde van de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet. Zij dragen ook
zorg voor de doorgang van de nood- en hulpdiensten bij calamiteiten.
De hulpdiensten worden tijdig door de gemeente Landsmeer geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de heer
J. Wezel, projectleider van de afdeling Openbare Ruimte. De heer Wezel
is bereikbaar op dinsdag en woensdag op telefoonnummer 020 4877172. Per e-mail reageren kan via j.wezel@landsmeer.nl.

Bedieniningstijden Van Zonbrug
Vanaf 6 april aanstaande wordt de Van Zonbrug weer bediend. De
bedieningstijden van de Van Zonbrug zijn:
Periode 6 april tot en met 28 oktober 2012
Maandag t/m donderdag 9.00 - 10.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
Vrijdag 9.00 - 10.00 uur en 19.00 - 20.00 uur
Zaterdag 9.00 - 10.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
Zon- en feestdagen 9.00 - 10.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
Het openen van de brug gaat na telefonische oproep op telefoonnummer 06 – 50528121.

Op maandag 2 april aanstaande 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.

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
onderwerp
14 maart 2012 Van Beekstraat 89 vervangen dak
14 maart 2012 Calkoenstraat 27 gedeeltelijk vergroten Dorpshuis
d.m.v. aanbouw en gedeeltelijke
verhoging dak
18 maart 2012 Schoolstraat 21
vervangen en vergroten
dakkapel
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Kennisgeving
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens
zijn met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
medewerking te verlenen aan de aanvraag:
• voor het vergroten van de eerste verdieping van een woning op het
perceel Raadhuisstraat 3 te Landsmeer
Inzage: Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 28 maart 2011 gedurende zes
weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1
te Landsmeer.
Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid
tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische
afspraak via tel: 020-4877166.

www.landsmeer.nl

