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Openingstijden

Publiekszaken
Openbare bekendmaking
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maakt in overeenstemming met artikel 139 van de gemeentewet
bekend dat het college in zijn vergadering van 27 maart 2012 heeft
vastgesteld de Legesverordening 2012 met bijbehorende tarieventabel
(versie 2). Deze verordening treedt in werking de dag nadat deze bekend is gemaakt. De verordening kunt u inzien in het gemeentehuis
tijdens openingstijden.
Per 1 mei ook te downloaden via www.landsmeer.nl

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

Huwelijk Landsmeer geldig
Alle huwelijken in de gemeente Landsmeer zijn rechtsgeldig. In de
media rees twijfel over de huwelijken in Landsmeer nadat in enkele
gemeenten bleek dat huwelijken op speciale locaties niet rechtsgeldig waren omdat een raadsbesluit ontbrak. Na onderzoek blijkt dat
de huwelijken op speciale locaties in Landsmeer rechtsgeldig zijn. De
locatie van het huwelijk heeft geen consequenties op de rechtsgeldigheid van het huwelijk.
Er zijn wettelijk maar twee situaties waarbij een huwelijk niet geldig
is; als de ambtenaar van de burgerlijke stand niet aanwezig is of als
er sprake is van een 'huwelijk met de handschoen' terwijl de afwezige echtgenoot is overleden voor de huwelijkssluiting.
Een 'huwelijk met de handschoen' is een huwelijkssluiting waarbij
een van de partners niet aanwezig kan zijn en wordt vervangen door
een gevolmachtigde.

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
5 april 2012, Antoon Franciscus Brak

17 april 2012

• 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, voor de realisatie van de koppeling BASG-WOZ en het realiseren van
de BGT; het instellen van een bestemmingsreserve Basisregistraties.
dag 7 mei. Plastic afval kan op woensdag 2 mei worden aangeboden • Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen.
op de koppen van het werkvak (Lisstraat en Van Zonbrug).
• Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Om het verkeer nader te informeren over de stremmingen, worden ten
Advieslijsten
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 geïnfor- commissie Samenleving van 11 april 2012
• De besluitenlijst van 14 maart 2012 is vastgesteld.
meerd.
• De commissie adviseert verdeeld over het voorstel om de verordeVoor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen
ning leerlingenvervoer gemeente Landsmeer 2012 vast te stellen,
met de heer
onder gelijktijdige intrekking van de verordening leerlingenvervoer
J. Wezel, projectleider van de afdeling Openbare Ruimte. De heer Wezel
gemeente Landsmeer 2008. De fracties van de PvdA, VVD en CDA
adviseren positief. De fracties van D66 en Positief Landsmeer gaan
is bereikbaar op dinsdag en woensdag op telefoonnummer 020 voor overleg terug naar de fractie. De fractie van GroenLinks was
4877172. Per e-mail reageren kan via j.wezel@landsmeer.nl.
niet bij de beraadslagingen vertegenwoordigd.

VROM
Aangevraagde vergunningen

Even voorstellen:

Datum ontv. perceel
onderwerp
05 april 2012 Kistenmakerseiland 10 uitbreiden woning
05 april 2012 Kistenmakerseiland 10 aanbouw carport en berging
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan
“Luijendijk”.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad van Landsmeer bij besluit van 27 maart
2011 het bestemmingsplan "Luijendijk" gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan betreft de woonwijk Luijendijk en het sportveldencomplex ten noorden van de woonwijk in Landsmeer. In het plan
worden geen grote ontwikkelingen mogelijk gemaakt (conserverend).
Kleine ontwikkelingen zijn wel mogelijk, het gaat dan voornamelijk om
het bieden van mogelijkheden voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen. De wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan
betreffen enkele kleine aanpassingen.

Openbare orde en veiligheid

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het vastgestelde
bestemmingsplan, de daarop betrekking hebbende stukken en het
Algemene Plaatselijke Verordening(APV)
besluit tot vaststelling van de hogere waarde, liggen met ingang van
Verleende vergunningen op grond van de APV
woensdag 18 april 2012 zes weken ter inzage op het gemeentehuis van
12 april 2012 Geluidsontheffing aan Sportcafé de Remise
Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer. Het is inzichtelijk op
op 12, 19 & 26 mei 2012.
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur en op
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning woensdag van 07.30-16.00 uur. Het bestemmingsplan is ook digitaal
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd be- raadpleegbaar op de website van de gemeente: www.landsmeer.nl en
zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders via www.ruimtelijkeplannen.nl.
van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van Degenen, die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsde Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, plan bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij
2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen gedurende voornoemde
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. beroepstermijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de AfdeDaarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag.
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn -naast een beroepsschriftInformatie: afdeling OOV.
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit
Openbare ruimte
verzoek treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn.

Asfalteringswerkzaamheden Noordeinde

Op vrijdag 20 april aanstaande start aannemer VBK uit Hoorn met de Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het
werkzaamheden aan de asfaltverharding van het Noordeinde tussen vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is
de Lisstraat en de Van Zonbrug.
gelijk aan die van het beroepsschrift.
Op vrijdag 20 april worden werkzaamheden uitgevoerd binnen een
rijdende afzetting. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. In de week van Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voormaandag 23 t/m vrijdag 27 april is de weg dagelijks van 9:00 – 15:00 ziening zijn griffiekosten verbonden.
uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Omdat in deze periode plaatselijk wordt gewerkt, doen wij er alles aan om het werkvak zo klein moOpenbare vergaderingen
gelijk te houden. Binnen genoemde tijden rijdt de bus niet langs het
Noordeinde, maar vanaf de Vogelwikkestraat via de Jaagweg recht- Gemeenteraad
streeks naar het Tramplein in Purmerend. Inzameling van huisvuil
dinsdag 24 april 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
geschiedt op de gebruikelijke wijze.
Agenda o.a.
In de week van dinsdag 1 t/m zondag 6 mei is de weg dagelijks van • Onderzoek geloofsbrieven van de heer B.L. Goede voor toelating als
6:00 – 18:00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Gezien de omraadslid en diens installatie.
vang en complexiteit van de werkzaamheden, zijn de woningen en • Mededelingen.
bedrijven binnen het werkvak van dinsdag tot en met vrijdag zeer • Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
beperkt bereikbaar. Ook in deze periode geldt voor de busregeling
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
hetzelfde als in de voorgaande week. De inzameling van huisvuil binregelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
nen het werkvak vindt niet plaats op donderdag 3 mei, maar op maande vergaderingen van deze bestuursorganen.

De nieuwe buitengewoon opsporingsambtenaar
Gemeente Landsmeer heeft sinds 19 maart 2012 een nieuwe
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), Mark Al. Mark werkte
hiervoor al bij de gemeentes Amsterdam(Slotervaart) en Hoorn bij
de afdeling toezicht en handhaving, maar heeft nu de overstap
gemaakt naar de gemeente Landsmeer.
De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) houdt zich vooral
bezig met de handhaving van de APV (algemene plaatselijke
verordening) van Landsmeer. Dat kan zijn: het opsporen van bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval, niet aangelijnde honden,
het plaatsen van aanhangwagens of caravans in strijd met de
regelgeving, controles van vergunningen en nog veel meer van dit
soort zaken die in de APV staan. Mark ziet zichzelf niet als dé handhaver van de gemeente die de bewoners het leven zuur wil maken
met het uitdelen van boetes, integendeel. Vaak is een praatje
maken met iemand al genoeg om binnen een paar minuten een
probleem op te lossen en dan zijn beide partijen tevreden.
Mark: “Het uiteindelijke verbaliseren is niet de insteek van deze
functie, vaak zijn mensen zich niet bewust van hetgeen zij doen.
Daarom probeer ik ze te overtuigen om iets op een andere manier
te doen. Het valt daarbij op dat sommige inwoners heftig reageren
op een waarschuwing. Gelukkig zijn er ook veel mensen die begrijpen dat ik door mijn werk bijdraag aan een prettige en veilige
leefomgeving en op een sportieve manier reageren. We moeten
het tenslotte samen doen!”.
Maar ook gewoon contact houden met de bewoners van onze
gemeente ziet hij als een verlengstuk van zijn werk. Vaak hebben
mensen wat te melden of te vertellen over iets, maar komt men er
niet aan toe de gemeente te bellen. Houd hem gerust even aan als
u hem tegen komt. Mark werkt fulltime verdeeld over de gehele
week, dus ook in de weekenden, bij dag en dauw kunt u hem
tegenkomen.

www.landsmeer.nl

