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Kompas Regiokrant

10 april 2012
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.
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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

Publiekszaken

Burgernet, dat bent u!
Door uw ogen en oren te gebruiken, kunt u direct helpen uw leefomgeving nog veiliger te maken!
Wonen en leven in een veilige omgeving: dat vindt u toch ook belangrijk? De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op
straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel doen om uw leefomgeving prettig te houden. Door uw ogen en oren te gebruiken, kunt u
direct helpen uw leefomgeving nog veiliger te maken.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten.
Als deelnemer van Burgernet kunt u helpen bij het zoeken naar bijvoorbeeld een vermist kind. Maar ook bij het oplossen van een misdrijf.
En bij een hartstilstand kunt u alvast eerste hulp verlenen. Ook in een
crisis situatie, zoals bij een gifwolk, krijgt u als deelnemer van Burgernet hierover informatie en instructies.
Daarom is het zo belangrijk dat heel veel mensen aan Burgernet gaan
deelnemen. Dat kan eenvoudig vanuit huis, op straat of vanaf uw
werkplek.
Toename aantal deelnemers
In Landsmeer is Burgernet alweer een paar maanden actief. Sinds de
start in oktober 2011 hebben al ruim 300 inwoners van Landsmeer zich
aangemeld voor dit samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. In korte tijd is hebben zich dus al veel mensen zich aangemeld maar natuurlijk geldt hier “hoe meer hoe beter” ; want hoe meer
inwoners deelnemen des te groter de kans op een succesvolle Burgernetactie. Daarom doet de gemeente met veel plezier een oproep om
deel te nemen aan Burgernet".

Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
Burgernet in 6 stappen
Telefonisch spreekuur WMO: 1. De meldkamer van de politie ontvangt een melding. Politie en
T: 020 48 77 124
hulpdiensten gaan ter plaatse.
Woensdag 09:00 - 10:00 uur 2. Na beoordeling van de melding zet de meldkamer desgewenst
13:00 - 14:00 uur
een Burgernetactie op.
Donderdag 09.00 - 10:00 uur 3. De meldkamer start een Burgernetactie en stuurt een bericht aan
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
alle Burgernetdeelnemers in het gebied van de melding. Bijvoor13:00 - 14:00 uur
beeld: ‘Hier volgt een oproep van Burgernet. Wilt u uitkijken naar Buiten de openingstijden kunt u
duidelijk omschreven persoon- en wilt u bij het zien van deze
een bandje inspreken. U wordt
persoon gratis terugbellen naar 0800-0011.’ U ontvangt deze
de eerstvolgende woensdag of
oproep als ingesproken bericht op uw (mobiele) telefoon of als
vrijdag teruggebeld.
tekstbericht per SMS.
Huisvesting
4. Als u iets ziet dat overeenkomt met het signalement, belt u naar
het gratis telefoonnummer (0800-0011) van de meldkamer.
Telefonisch spreekuur op:
5.
Aan de hand van de door u of andere Burgernetdeelnemer(s)
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur
gemelde
informatie kan de politie gerichter en nog sneller in actie
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur
komen.
T: 020 48 77 111
6. Na afloop van de Burgernetactie krijgen alle opgeroepen deelneOpenbare Ruimte
mers een bericht met het resultaat van de actie én dat deze is
afgerond. Hebt u later nog aanvullende informatie? Dan kunt u
Informatie en klachten:
contact opnemen met de politie via 1-1-2 (spoed) of 0900-8844
Maandag t/m vrijdag:
(minder spoedeisende meldingen).
09:00 - 11:00 uur
T: 020 48 77 179
Let op: u krijgt óók een melding als u zich buiten het gebied van de

VROM

Burgernetactie bevindt. Om dit te voorkomen kunt u uw beschik- en
Voor het inzien van bestem- bereikbaarheid op de website www.mijnburgernet.nl aanpassen.
mingsplannen en ter inzage Gebruik daarvoor uw inloggegevens.
liggende bouwplannen kunt u Aanmelden
terecht in de inzageruimte. Voor Bent u 16 jaar of ouder dan kunt u zich direct aanmelden als deelnemer
informatie of het maken van een
van Burgernet via de website: www.mijnburgernet.nl
afspraak met een medewerker
Bouwzaken, T: 020 48 77 166. De Uiteraard kunt u ook verschillende personen op één adres opgeven.
afspraken worden gepland Werkt u in een gemeente waar Burgernet start, maar woont u niet zelf
tussen 9:00 en 11:00 uur.
in die gemeente? Dan wordt u bij aanmelding verzocht de zakelijke
contactgegevens te vermelden. Heeft u zich aangemeld bij Burgernet,
Omgevingsloket
Voor informatie, het maken van dan wordt u actief betrokken bij de veiligheid in uw omgeving. Uw
een afspraak en het aanvragen gegevens worden alleen door Burgernet gebruikt en niet aan derden
van een omgevingsvergunning verstrekt.
heeft de gemeente het omge- Meer weten?
vingsloket ingesteld.
Op www.mijnburgernet.nl vindt u het laatste nieuws over Burgernet:
U kunt contact opnemen met
een medewerker tijdens het een overzicht van de Burgernetacties en veelgestelde vragen en anttelefonische spreekuur op maan- woorden. Ook kunt u hier de burgernet brochure downloaden.
dag t/m vrijdag van 09:00-12:00 Bent u al aangemeld als deelnemer? Dan ontvangt u een bevestigingsuur, telefoon (020)-48 77 133.
brief en een inlogcode. Met deze inlogcode kunt u uw persoonlijke

gegevens aanpassen, zoals het wijzigen van uw adresgegevens. Ook Aangevraagde vergunningen
onderwerp
kunt u aangeven dat u op bepaalde tijden niet beschikbaar bent voor Datum ontv. perceel
acties, omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent of niet ’s nachts gebeld 30 maart 2012 Zonnedauwstraat 2 plaatsen bijbehorend
bouwwerk
wilt worden.
30 maart 2012 Talingweg 15
plaatsen dakopbouw
Voor meer informatie over Burgernet kunt u ook contact opnemen met
30 maart 2012 Talingweg 17
plaatsen dakopbouw
de politie via 0900-8844. Of u kunt kijken op: www.mijnburgernet.nl
30 maart 2012 Burg. Postweg
oprichten 2 gebouwen met
44 appartementen en inpandige
bergingen
Burgerservice
30 maart 2012 Burg. Postweg
oprichten gebouw met 6
appartementen met externe
Geboorte
bergingen
30 maart 2012 Mustaqim, dochter van Abdullahi Abdi Ali en
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
Duniyo Isse Abdi
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
01 april 2012 Dimitri Ernst zoon van Jürgen Peter en
Informatie: afdeling VROM
Brigitte Wirdeier
Ondertrouw
Verleende vergunningen
03 april 2012 Nicky van Leeuwen en Irina Nadia Ott
Datum verz. perceel
onderwerp zienswijzen
28 maart 2012 Van Beekstraat 141A oprichten schuilstal
29 maart 2012 Noordeinde 54B
oprichten praktijk Alternatieve
Geldigheid kinderbijschrijvingen paspoort vervalt
Geneeskunde
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle 30 maart 2012 Den Ilp 202
oprichten rundveestal kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om binnen 6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarnaar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, vraag dat Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige
aan voor 1 mei 2012.
voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
hun paspoort bijgeschreven hebben staan, krijgen een brief van de 2003 BR Haarlem.
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
brief ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen document Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
nodig heeft.
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 Informatie: afdeling VROM.
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

Openbare orde en veiligheid
Algemene Plaatselijke Verordening(APV)
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz Onderwerp
30 maart 2012 Geluidsontheffing aan Café de Driesprong
op 13 & 28 april 2012.
03 april 2012 Exploitatievergunning aan Sauna Den Ilp,
Den Ilp 19 te Den Ilp.

Verleende vergunningen op grond van de Dranken Horecawet
Datum verz. Onderwerp
03 april 2012 Drank- en Horecawet vergunning aan Sauna Den Ilp,
Den Ilp 19 te Den Ilp.
03 april 2012 Drank- en Horecawet vergunning aan Scarabee,
Dorpsstraat 62c 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 & Veiligheid.

Openbare vergaderingen
Commissie Samenleving
woensdag 11 april 2012 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
Inspraak mogelijkheid
Presentatie Welsaen
Voorstel vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente
Landsmeer 2012, onder gelijktijdige
intrekking van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Landsmeer 2008 (adviserend).

Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
donderdag 12 april 2012 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 190.000, tbv herinrichten van publieksruimte voor het klantcontactcentrum
(adviserend).
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 292.500, voorde realisatie van de koppeling BASG-WOZ
 en het realiseren van de BGT; het instellen van een bestemmingsreserve Basisregistraties (adviserend).

Gemeenteraad

dinsdag 24 april 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
Onderzoek geloofsbrieven van de heer B.L. Goede voor toelating als
raadslid en diens installatie.
Mededelingen.
Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
de vergaderingen van deze bestuursorganen.
Voorstel vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente
Landsmeer 2012, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening
leerlingenvervoer gemeente Landsmeer 2008.
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ad € 190.000, ten behoeve van het herinrichten van de publieksruimte voor het
klantcontactcentrum.
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ad € 292.500, VROM
voor de realisatie van de koppeling BASG-WOZ en het realiseren van
de BGT; het instellen van een bestemmingsreserve Basisregistraties.
Kennisgeving
Voorstel
tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente LandsGelegenheid
tot het stellen van vragen.
meer maakt in overeenstemming met artikel 139 van de Gemeentewet
bekend dat zijn op 21 februari 2012 het “Wabobeleidsplan gemeente
www.landsmeer.nl
Landsmeer” hebben vastgesteld.

