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Kompas Regiokrant

Uitgave: 19
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

Publiekszaken
Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
Donderdag 17 mei 2012 Hemelvaart
Vrijdag
18 mei 2012
Maandag 28 mei 2012 Pinksteren

Algemene Plaatselijke Verordening(APV)
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz. Onderwerp
27 april 2012 Deen mini event op het parkeerterrein van Deen op
9 mei 2012 van 13.00 tot 17.00 uur.

Verleende vergunningen op grond van de
Drank- en Horecawet
Datum verz. Onderwerp
03 mei 2012 Gewijzigde exploitatievergunning voor
Sportcafé De Remise, Marktplein 11 te Landsmeer;
03 mei 2012 Gewijzigde exploitatievergunning voor Bakkerij
Sjoerd van Willes, Nieuwe Gouw 32 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 en Veiligheid.

Beroep: In gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt
zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift is ingediend
kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling
bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
U kunt het beroep en 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.

Openbare vergaderingen
Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
op maandag 14 mei 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
• Inspreek mogelijkheid;
• Vaststelling besluitenlijst van 12 april 2012 (besluitvormend);
• Vaststellen van de eerste bestuursrapportage 2012 en het nadelig
saldo van de eerste bestuursrapportage te onttrekken uit de
algemene reserve (adviserend);
• Voorstel informatieavond toekomstvisie (adviserend);
• Rondvraag.

Gemeenteraad

op dinsdag 5 juni 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
• Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
Wmo-loket
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
Inloopspreekuur:
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
de vergaderingen van deze bestuursorganen;
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Burgerservice
• Benoeming van dhr. B.H. van den Bos en dhr. J.P. Osnabrug als waarVrijdag
10:00 - 12:00 uur
nemend raadsvoorzitters;
Overlijden
Telefonisch spreekuur WMO: 25 april 2012, Carla van Splunter gehuwd met
• Benoemen van dhr. B.L. Goede in de commissie samenleving en het
T: 020 48 77 124
verlenen van ontslag van Mw. B. Jagtman-Posch als plaatsvervanFrans Nico van den Bout;
Woensdag 09:00 - 10:00 uur 1 mei 2012, Johannes Freeke gehuwd met
gend lid van twee commissies;
13:00 - 14:00 uur
•
Vaststellen van de eerste bestuursrapportage 2012 en het nadelig
Adriana Theresia Maria Kesseler.
Donderdag 09.00 - 10:00 uur
saldo van de eerst bestuursrapportage te onttrekken uit de algemeGeboorte
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
ne reserve;
30 april 2012, Indy Francisca van Raam dochter van Maria Theresia
13:00 - 14:00 uur
•
Voorstel informatieavond toekomstvisie;
Gertruda Cobben en Collin Frederik van Raam.
Buiten de openingstijden kunt u
• Gelegenheid tot het stellen van vragen.
een bandje inspreken. U wordt
Openbare Ruimte
de eerstvolgende woensdag of
Verkorte besluitenlijst
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.

Wijziging ophalen GFT-afval

8 mei 2012
Feitelijkheden
Er schijnen drie vormen van beïnvloeding vanuit de VVD raadsfractie
zich hebben geuit.
Continue vanuit eenzelfde lP-adres de button "nee" indrukken (ze
hoeven niet weg) en daarmee trachten te bewerkstelligen een positief
beeld voor de wethouders te schetsen.
Een mail, Tweet met de mededeling dat de subsidie van de LOL maar
ingetrokken moest worden ....
Een dreiging om een proces tegen de LOL te starten ...
De overweging om tegen bovengenoemde (negatieve) beïnvloeding
door de fractie VVD- Landsmeer een standpunt in te nemen, is gegeven
dat wij allen als raad deelgenoot zijn van een democratisch proces. De
raadsleden als geheel worden hierop aangekeken door de burger
omdat bij meerderheid besluiten worden genomen in dit democratisch
proces.
Overwegingen
Beïnvloeding binnen de raad is kenmerkend voor het politieke spel.
Beïnvloeding naar verenigingen toe vanuit de raad om de democratische gronden w .. o "vrijheid van meningsuiting" in te dammen met
bovengenoemde beïnvloedingen lijkt onjuist. Als door bepaalde
raadsleden van de fractie VVD-Landsmeer niet meer duidelijk is waar
de grenzen liggen tussen het politieke spel binnen de raad en daarbuiten, hopen we dat door deze motie het democratisch besef weer
helder voor de geest komt.
Besluit
Een uitspraak van treurnis uit te spreken over de gedane handelingen
van de leden van de fractie VVD-Landsmeer. De motie is met 2 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.

www.landsmeer.nl
Welstandsnota digitaal
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.

Raadsvergadering 24 april 2012

In verband met Hemelvaartsdag wordt de groene (GFT) afvalcontainer • Het korte verslag van 27 maart 2012 is vastgesteld.
niet op donderdag 17 mei geleegd maar op maandag 21 mei.
• Dhr. Bruck Goede van Positief Landsmeer is toegelaten en beëdigd
als raadslid van de gemeente Landsmeer
Bootjes het water in
• Na stemming is de volgende verordening vastgesteld:
• De verordening leerlingenvervoer gemeente Landsmeer 2012, onder
gelijktijdige intrekking van de verordening leerlingenvervoer gemeente Landsmeer 2008
• Na stemming is het volgende besluit genomen:
• Het beschikbaar stellen van een krediet van €190.000, - ten behoeve
van het herinrichten van de Publieksruimte voor het Klant Contact
Centrum;
• Een bedrag beschikbaar te stellen van € 292.500, - voor de realisatie
van de koppeling BAG-WOZ en het realiseren van de GBT;
• Het instellen van een bestemmingsreserve Basisregistraties;
Het is weer voorjaar en daarmee is ook het vaarseizoen weer aangebro- • De begrotingswijziging behorende bij bovenvermelde besluiten is
vastgesteld.
ken. 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 De heer La Fontaine van Positief Landsmeer heeft de volgende motie
voor de gemeente moeilijk om de groenstroken langs het water te ingediend:
maaien.
“Motie van treurnis “
Alle vaartuigen dienen voor eind april van de openbare wal te zijn De Raad, bijeen in vergadering van 24 april 2012 in het gemeentehuis
verwijderd. De bevestiging van uw vaartuig aan de wal dient zo dicht van Landsmeer, Gehoord hebbende dat de VVD Landsmeer niet zo zeer
mogelijk bij het water en goed zichtbaar te worden geplaatst. Dit om te 'gecharmeerd' was met afgelopen 'LOL-pol' van de lokale Tv-zender de
voorkomen dat er schade wordt aangericht aan uw en ons materiaal. LokaleOmroeplandsmeer.
Wij verzoeken u om de vaartuigen, die niet meer geschikt zijn om mee In casu een 'LOL-POL", met de stelling in de trant van: "moeten de twee
wethouders nu weg of niet". Daarop kon men op een "ja" of "nee"
te varen, geheel te verwijderen uit het water en/of van de wal.
button drukken. Dit was naar aanleiding van de bestuurscrisis binnen
het college. Niets meer of minder.
VROM
Op die LOL-pol volgend hebben raadsleden van de fractie VVDLandsmeer, al of niet in opdracht van elkaar of ieder individueel op zich,
Verleende vergunningen
zich bezig gehouden met 'bevreemding opwekkende methodes' om
Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
deze LOL-pol te beïnvloeden .
20 april 2012 Purmerland 24 Plaatsen hekwerk
0

Wist u dat….
• U voor het inzamelen van plastic afval, nieuwe zakken kunt afhalen bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en de supermarkten
Deen , C1000 en de Dorpshuizen…..
• U pasfoto’s kunt maken op het gemeentehuis….
• U oude kleding in de kledingbak kunt stoppen en daar anderen
blij mee maakt…
• Als uw grijze of groene
afvalcontainer kapot is, u
een nieuwe kunt aanvragen bij de gemeente…
• Het een hoop ergernis
scheelt als u na het legen
van de afvalbak deze zo
snel mogelijk weer op u
eigen terrein zet…

