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Kompas Regiokrant

Uitgave: 14
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
Geldigheid kinderbijschrijvingen paspoort vervalt
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle
kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen
een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om
naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen.
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, vraag dat aan
voor 1 mei 2012.
Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun
paspoort bijgeschreven hebben staan, krijgen een brief van de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen document nodig heeft.
Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1
mei 2012 een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind
aanvragen. Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht om voor
die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband
met de verwachte drukte aan de balies.
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.paspoortinformatie.nl
Aangifte van partnerschapsregistratie
24 februari 2012 Robert Bastiaan Bakker en
Ashley Kimberley Lynnsay Geurtsen
Overlijden
20 maart 2012 Albert Simon Vet gehuwd met
Hendrika Wilhelmina Tonkes
21 maart 2012 Trijntje Marijtje Olij
27 maart 2012 Maria Frederina van de Raadt

Openbare orde en veiligheid
Algemene Plaatselijke Verordening(APV)
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz. Onderwerp
23 maart 2012 Standplaatsvergunning voor de verkoop van
Oliebollen op het Raadhuisplein te Landsmeer
van 20 t/m 31 dec 2012;
27 maart 2012 Truckrun met 100 vrachtauto’s op 9 juni 2012;
28 maart 2012 Standplaatsvergunning aan UPC op 15 en 16 mei
2012 op het Marktplein 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.

dag 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.

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
onderwerp
21 maart 2012 Sportlaan 13 gedeeltelijk verhogen nok woonhuis
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
21 maart 2012 Kanaalweg 14 sloop berging en nieuwbouw generatiewoning
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.

Kennisgeving
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maakt in overeenstemming met artikel 139 van de Gemeentewet
bekend dat zijn op 21 februari 2012 het “Wabobeleidsplan gemeente
Landsmeer” hebben vastgesteld.
Dit beleidsplan geeft weer hoe in de gemeente Landsmeer wordt
omgegaan met de taken op het gebied van vergunningverlening,
toezicht, inspectie en handhaving van de fysieke omgeving.
Inzage: het beleid ligt met ingang van 3 april 2012 gedurende zes
weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1
te Landsmeer. Op onze website: www.landsmeer.nl/actueel/
bekendmakingen/kennisgevingen kunt u het beleid digitaal raadplegen. Het beleid treedt inwerking op 4 april 2012.

Openbare vergaderingen
Commissie Samenleving

Openbare ruimte

woensdag 11 april 2012 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
Asfalteringswerkzaamheden Noordeinde
Inspraak mogelijkheid.
Op vrijdag 20 april aanstaande start aannemer VBK uit Hoorn met de Presentatie Welsaen.
werkzaamheden aan de asfaltverharding van het Noordeinde tussen Voorstel vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente
Landsmeer 2012, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening
de Lisstraat en de Van Zonbrug.
leerlingenvervoer gemeente Landsmeer 2008 (adviserend).
Op vrijdag 20 april worden werkzaamheden uitgevoerd binnen een
rijdende afzetting. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. In de week van Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
maandag 23 t/m vrijdag 27 april is de weg dagelijks van 9:00 – 15:00 donderdag 12 april 2012 20.00 uur in het gemeentehuis
uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Omdat in deze periode plaatse- Agenda o.a.
lijk wordt gewerkt, doen wij er alles aan om het werkvak zo klein mo- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 190.000, gelijk te houden. Binnen genoemde tijden rijdt de bus niet langs het
tbv herinrichten van publieksruimte voor het klantcontactcentrum
Noordeinde, maar vanaf de Vogelwikkestraat via de Jaagweg recht(adviserend).
streeks naar het Tramplein in Purmerend. Inzameling van huisvuil Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 292.500, geschiedt op de gebruikelijke wijze.
voor de realisatie van de koppeling BASG-WOZ en het realiseren van
de BGT; het instellen van een bestemmingsreserve Basisregistraties
In de week van dinsdag 1 t/m zondag 6 mei is de weg dagelijks van
(adviserend).
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
Verkorte besluitenlijst
beperkt bereikbaar. Ook in deze periode geldt voor de busregeling
hetzelfde als in de voorgaande week. De inzameling van huisvuil bin- Raadsvergadering 27 maart 2012
nen het werkvak vindt niet plaats op donderdag 3 mei, maar op maan- Vastgesteld is het korte verslag van 31 januari 2012.

3 april 2012
Zonder discussie en hoofdelijke stemming zijn de volgende besluiten
vastgesteld:
De intrekking van de Verordening op de urgentiecommissie Landsmeer 2011.
Het voorstel het bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te
berichten dat er geen bezwaren bestaan tegen het vaststellen van
de eerste begrotingswijziging 2012 van de GGD en het gewijzigd
vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling GGD ZaanstreekWaterland 2012.
Met ingang van 1 april 2012 eervol ontslag te verlenen aan de
heer S. van der Zee als plaatsvervangend lid van de commissie
Samenleving.
Het verlenen van ontheffing van het vereiste dat burgemeester
mw. mr. A.C. Nienhuis haar werkelijke woonplaats in de gemeente
moet hebben. De ontheffing geldt tot en met uiterlijk 31 augustus
2012 en wordt geacht 1 september 2011 in te zijn gegaan.
Het bekrachtigen van de oplegging tot geheimhouding van de
overgelegde stukken in de besloten bijeenkomst van 20 februari
2012.
Zonder hoofdelijke stemming zijn de volgende besluiten genomen:
De uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan Landsmeer
Oost 2012 is vastgesteld; Met de start van de volgende fase in de
voorbereiding is ingestemd.
Er is kennis genomen van het (tussen)rapport van Ernst & Young
over Baanstede. De raad stemt in met de geformuleerde uitgangspunten van het algemeen bestuur als kader voor de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland
(Baanstede). De raad heeft kennis genomen van het voorgenomen vervolgtraject met betrekking tot die herstructurering.
Het bestemmingsplan Luijendijk is geamendeerd vastgesteld. Het
amendement van D66 kunt u teruglezen op www.landsmeer.nl.
Het besluit luidt: Het vaststellingsbesluit “Bestemmingsplan
Luijendijk” voor wat betreft de uitbreidingsmogelijkheden van de
woningen Burgemeester Postweg 57 t/m 63 te wijzigen. De
woningen Burgemeester Postweg 57 t/m 63 zullen naast een
uitbreidingsmogelijkheid op de begane grond (ambtelijke aanpassing) via een afwijkingsprocedure op de bouwregels (artikel
12.4) ook een uitbreidingsmogelijkheid op de derde woonlaag
aan de voorzijde krijgen. Dit amendement is unaniem aangenomen. Het plan wordt ter inzage gelegd.
Het kader voor het aanvragen van een eenmalige financiële bijdragen door verenigingen/instellingen voor de bouw of verbouwing van accommodaties is geamendeerd vastgesteld. Het amendement van VVD en PvdA dat luidt: “Na honorering van een aanvraag voor een eenmalige financiële bijdrage wordt eerst 4 jaar
later een volgende aanvraag in behandeling genomen”. Het
amendement is aangenomen.
Een door de fractie Positief Landsmeer ingediend voorstel de
bijdrage van maximaal 50% te wijzigen in 70% is met 4 stemmen
voor en 9 stemmen tegen verworpen.
Een door de fractie van D66 ingediende motie met de tekst:
“Openbaar Subsidieregister, de gemeente Landsmeer jaarlijks vele
subsidies verleent; deze toegekende subsidies niet zijn terug te
vinden op de gemeentelijke website; al veel gemeenten de subsidieoverzichten openbaar en online beschikbaar hebben of dat
zullen hebben. Openbare publicatie van subsidies de doelen van
transparantie en toetsbaarheid van het bestuur ten volle dient; het
publieke inzicht en toezicht m.b.t. subsidiegelden versterkt kan
worden wanneer inwoners beter op de hoogte zijn van ontvangst,
omvang en doelstelling van deze gelden; verleende subsidies te
allen tijde perfect inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor een
ieder, onder andere door openbare publicatie op de website van
de gemeente. Gevraagd wordt om alle actuele subsidies en daarmee gelijk te stellen eenmalige financiële bijdragen te publiceren
op de website en hierbij in ieder geval te vermelden om welk
beleidsveld het gaat, wie de subsidieontvanger is en de hoogte
van het verleende subsidiebedrag; deze faciliteit zo spoedig mogelijk te realiseren en de gemeenteraad daarover te informeren;
de lijst met verstrekte subsidies bij de jaarrekening aan de raad te
verstrekken, waarbij de totalen per beleidsveld terug te vinden; dit
tevens te communiceren naar de inwoners. De motie is unaniem
aangenomen.
Een door de fractie van de VVD ingediende motie “Verslaglegging
Gemeenschappelijke Regelingen. De portefeuillehouders verantwoordelijk voor of deelnemend aan overleg in Gemeenschappelijke Regelingen de Gemeenteraad van Landsmeer hebben aangegeven terugkoppeling te geven via de desbetreffende Raadscommissies. In de Raadscommissies van maart is geen terugkoppeling
gegeven met betrekking tot ingenomen standpunten in het
vooroverleg van de vergadering van de Stadsregio Amsterdam.
Daarmee heeft de Raad geen mogelijkheid gekregen van gedachten te wisselen met de portefeuillehouders. De Raad heeft een
informatieachterstand en heeft niet voldoende kans met het
College te overleggen met betrekking tot de vertegenwoordiging
in de Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder de Stadsregio
Amsterdam. Gevraagd wordt om in de Raadsvergadering van mei
2012 een schriftelijk voorstel te doen voor een zorgvuldige wijze
van informeren en overleg met de Raad of de betreffende Raadscommissies. De motie is aangehouden.

www.landsmeer.nl

