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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

Publiekszaken
Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
Donderdag 17 mei 2012 Hemelvaart
Vrijdag
18 mei 2012
Zaterdag 5 mei 2012 is de gemeentewerf ook gesloten.

Algemene Plaatselijke Verordening(APV)
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz Onderwerp
23 april 2012 Een gewijzigde drank- en horecavergunning voor
Café De Drie Zwanen, Den Ilp 68 te Den Ilp;
23 april 2012 Een gewijzigde drank- en horecavergunning voor
Café De Driesprong, Dorpsstraat 40b te Landsmeer;
23 april 2012 Een gewijzigde drank- en horecavergunning voor
Juffrouw Tok Tok, Zuideinde 48 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.

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

aan de wal dient zo dicht mogelijk bij het water en goed zichtbaar te
worden geplaatst. Dit om te voorkomen dat er schade wordt aangericht
aan uw en ons materiaal. Wij verzoeken u om de vaartuigen, die niet
meer geschikt zijn om mee te varen, geheel te verwijderen uit het
water en/of van de wal.

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
onderwerp
17 april 2012 Schoolstraat 11A/11B oprichten botenhuis
22 april 2012 Zuideinde 72
oprichten 3 casco-units t.b.v.
het plan tot omzetten bedrijfsfuncties naar horecafuncties
en wijzigen voorgevel
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Programma Herdenkingsbijeenkomst vrijdag 4 mei 2012
Op vrijdag 4 mei 2012 om 15.00 uur legt een groep Engelse oorlogsvliegers een krans bij het Vickers Wellington monument in het
Landsmeerderveld. Hierbij zijn een aantal veteranen, maar ook
actieve leden van het squadron aanwezig.
Muziekvereniging De Eendracht zal een en ander muzikaal begeleiden. Iedereen is uitgenodigd bij deze kranslegging aanwezig te zijn.

Programma
12.30 uur

ontvangst van de Engelse gasten en leden van de
Aircraft Recovery Group door burgemeester Nienhuis

14.00 uur

Per boot naar het monument in het
Landsmeerderveld

15.00 uur

Herdenkingsbijeenkomst bij het
Wellingtonmonument

Verleende vergunningen

Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
20 april 2012 M.L. Kingstraat 86 plaatsen nieuw kozijn 0
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.
Verwijderen vouwwagen
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
De gemeente Landsmeer is op zoek naar de eigenaar van onderstaande
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
vouwwagen:
Informatie: afdeling VROM.

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 − Witte vouwwagen zonder kenteken, deze staat in Marskramer
een bandje inspreken. U wordt
t.h.v. nr 5.
de eerstvolgende woensdag of De vouwwagen dient vier weken na deze publicatie van de openbare
vrijdag teruggebeld.
weg verwijderd te zijn.
Na deze termijn wordt de vouwwagen op kosten van de eigenaren
Huisvesting
verwijderd. Meer informatie? Neem contact op met de gemeente
Telefonisch spreekuur op:
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur Landsmeer, 020-4877 138.
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur
T: 020 48 77 111

1 mei 2012

Openbare vergaderingen

- “De Eendracht” speelt een aantal koralen
- Toespraak door de burgemeester namens de
gemeente, vertegenwoordiger van de Aircraft
Recovery Group en de wingcommander van de
RAF 99th squadron
18.45 uur

Herdenkingsbijeenkomst
Calkoenstraat 12a

19.30 uur

Start Stille Tocht vanaf het gemeentehuis naar
plein Calkoenstraat

19.45 uur

Aankomst bij monument waarna Amicitia enige
koralen ten gehore zal brengen

Bezwaarschriftencommissie Landsmeer
Dinsdag 24 april 2012 om 19.30 uur, in het gemeentehuis
Agenda:
• Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester
en wethouders van 8 maart 2012. Dit besluit betreft de afwijzing van
een verzoek om voorrang op de lijst van woningzoekenden.
• Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester
en wethouders van 31 januari 2012. Dit besluit betreft het toepassen
van bestuursdwang ten aanzien van het perceel Doornenburg 6 te
Landsmeer.

in

“Het

Kruispunt”

19.59-20.00 “Last Post”, gevolgd door 2 minuten stilte
20.04 uur

Korte toespraak door de Burgemeester
(en eventuele andere genodigden)

20.07 uur

Kranslegging door de Burgemeester en anderen
tijdens de muziek, gevolgd door defilé

Welstandsnota digitaal

Opbrengst collecte
Dierenbescherming € 1.579,Hartelijk dank voor uw bijdrage

Openbare Ruimte

VROM

Wijziging ophalen GFT-afval

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.

In verband met Hemelvaartsdag wordt de groene (GFT) afvalcontainer
niet op donderdag 17 mei geleegd maar op maandag 21 mei.

Bootjes het water in
Het is weer voorjaar en daarmee is ook het vaarseizoen weer aangebroken. In de gemeente liggen op veel plaatsen bootjes en andere vaartuigen in het water maar ook op de wal langs het water. Dit maakt het
voor de gemeente moeilijk om de groenstroken langs het water te
maaien.

Omgevingsloket

Wilt u daarom alle vaartuigen voor eind april van de openbare wal
Voor informatie, het maken van verwijderen en in het water leggen. De bevestiging van uw vaartuig
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.

Met gepaste trots presenteert gemeente Landsmeer, als één van de eerste gemeenten in Nederland, onze nieuwe ruimtelijke viewer. De
viewer is een digitale interactieve kaart waarin de welstandsnota (plangebied en criteria) is opgenomen en welke u kunt raadplegen. Als er
een digitaal bestemmingsplan voor dat adres is worden ook deze criteria getoond. De viewer wordt de komende jaren verder uitgebreid.
Bouwplannen?
Heeft u bouwplannen, dan kunt u in de viewer zien wat u mag bouwen en hoe een en ander eruit moet zien. Op deze manier willen wij
ervoor zorgen dat de regelgeving over het bouwen een stuk transparanter en makkelijker te raadplegen is.
Via onze website kunt u de viewer openen. In de viewer voert u het betreffende adres in en de geldende welstandcriteria worden getoond.

