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Advieslijsten
Commissie Samenleving

Uitgave: 17
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

Publiekszaken
Gemeenteraad Landsmeer bespreekt
situatie in college met CdK Remkes
Procesafspraken gemaakt gericht op verbetering
Op donderdagavond 19 april jl. heeft de gemeenteraad in een
vertrouwelijk overleg met Commissaris van de Koningin Remkes de
situatie in het gemeentebestuur van Landsmeer besproken. Het
was een constructief gesprek waarin op open wijze over mogelijke
oplossingen voor de verstoorde werkverhouding tussen burgemeester Nienhuis en de wethouders Prins en Monteban is gesproken. Binnen het college bestaat onenigheid over de invulling van
taken en verantwoordelijkheden.
De uitkomst van het overleg tussen de gemeenteraad en Commissaris Remkes is een serie procesafspraken gericht op verbetering
van de onderlinge verhoudingen in het college. Hierbij wordt een
externe partij ingeschakeld. De Commissaris bespreekt dit komende week verder met burgemeester en wethouders. Daarna komt de
commissaris terug bij de raad om definitieve vervolgafspraken te
maken.

Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
Maandag
Donderdag
Vrijdag

30 april 2012
17 mei 2012
18 mei 2012

Openbare Ruimte
Controle openbare verlichting
Op dinsdag 1 mei 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. 0204877179.

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
onderwerp
12 april 2012 Kanaaldijk 50
bouw schuilgelegenheid voor vee
16 april 2012 Zuideinde 79
sloop woonhuis en berging
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Verleende vergunningen

13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur

Openbare Ruimte

Informatie en klachten:
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:00 uur
T: 020 48 77 179

Nieuwbouw De Hoeksteen
Inrichten speelplek/schoolplein
Inmiddels is gestart met de bouw van de nieuwe basisschool De
Hoeksteen. Naast de nieuwbouw komt er ook een nieuw schoolplein. Aan de firma Kompan b.v. is, door gemeente Landsmeer,
gevraagd om het ontwerp te maken voor deze speelplek. Kompan
b.v. is een producent van speeltoestellen en verzorgt het traject van
ontwerp tot en met de installatie.
Aan de kinderen in de buurt van de Calkoenstraat en de kinderen van
De Hoeksteen is gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierin kunnen
zij aangeven hoe zij graag spelen en waar hun voorkeur naar uitgaat.
Deze lijst wordt meegenomen in een conceptontwerp dat eind mei
gereed is.
Dit conceptontwerp wordt in het gemeentehuis en in De Hoeksteen
ter inzage gelegd zodat de kinderen en omwonenden hun reactie
kunnen geven. Via de gemeentelijke website, www.landsmeer.nl en
deze krant houden wij u op de hoogte. Op de website
www.landsmeer.nl vindt u ook nog aanvullende informatie over de
nieuwbouw van De Hoeksteen.

Koninginnedag
Hemelvaart

Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
10 april 2012 Van Beekstraat 112 slopen bijgebouw,
oprichten aanbouw en garage
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
De gemeentewerf is zaterdag 5 mei 2012 gesloten.
binnen 6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarWmo-loket
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Bekendmaking
Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige
Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
Donderdag 15.30 - 16:30 uur bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur te stellen:
Telefonisch spreekuur WMO: Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s) U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
van:
T: 020 48 77 124
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
Woensdag 09:00 - 10:00 uur • Zilverschoon 13 te Landsmeer;
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
13:00 - 14:00 uur • Brederode 17 te Landsmeer.
Informatie: afdeling VROM.
Donderdag 09.00 - 10:00 uur Bezwaarmogelijkheid
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u
Openbare vergaderingen
13:00 - 14:00 uur tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemoBuiten de openingstijden kunt u tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en
Bezwaarschriftencommissie Landsmeer
een bandje inspreken. U wordt wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Het bezwaarschrift moet
Dinsdag 24 april 2012 om 19.30 uur, in het gemeentehuis
de eerstvolgende woensdag of worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
Agenda:
vrijdag teruggebeld.
A. de naam en het adres van de indiener
• Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester
Huisvesting
B. de dagtekening
en wethouders van 8 maart 2012. Dit besluit betreft de afwijzing van
C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
Telefonisch spreekuur op:
een verzoek om voorrang op de lijst van woningzoekenden.
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur D. de gronden van het bezwaar
• Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond
en wethouders van 31 januari 2012. Dit besluit betreft het toepassen
van bestuursdwang ten aanzien van het perceel Doornenburg 6 te
T: 020 48 77 111
van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieLandsmeer.
ningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht,
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Woensdag 11 april
• De besluitenlijst van 14 maart 2012 is vastgesteld.
• De commissie adviseert verdeeld over het voorstel om de verordening leerlingenvervoer gemeente Landsmeer 2012 vast te stellen,
onder gelijktijdige intrekking van de verordening leerlingenvervoer
gemeente Landsmeer 2008. De fracties van de PvdA, VVD en CDA
adviseren positief. De fracties van D66 en Positief Landsmeer gaan
voor overleg terug naar de fractie. De fractie van GroenLinks was niet
bij de beraadslagingen vertegenwoordigd.

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
VROM
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
Voor het inzien van bestem- (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden
mingsplannen en ter inzage
liggende bouwplannen kunt u
Burgerservice
terecht in de inzageruimte. Voor
informatie of het maken van een
afspraak met een medewerker Huwelijk
Bouwzaken, T: 020 48 77 166. De 12 april 2012, Anna Naomi Abbenhues en Romano de Water
afspraken worden gepland
Overlijden
tussen 9:00 en 11:00 uur.
11 april 2012, Marianne Christine van Bruggen gehuwd met
Omgevingsloket
Johannes Tielbaard
Voor informatie, het maken van 15 april 2012, Alida Joanna Adriana Bakker gehuwd geweest
een afspraak en het aanvragen
met Nicolaas van Zeegen
van een omgevingsvergunning 17 april 2012, Johanna Gesina Schaap gehuwd geweest met
heeft de gemeente het omgeTeunis Huisman
vingsloket 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.

Zaterdag 5 mei
is de gemeentewerf gesloten

www.landsmeer.nl

