Verleende vergunningen
Datum verz. Perceel
07 mei 2012 Sportlaan 13

Uitgave: 20
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

onderwerp zienswijzen
gedeeltelijk verhogen
nok woonhuis
07 mei 2012 Assumburg 24
dichtzetten dakterras
09 mei 2012 Scheepsbouwersweg 3 vergroten bedrijfspand
met extra hal
09 mei 2012 Zuideinde 12
oprichten
appartementengebouw en het overige verkeer geldt tijdelijk een omleiding. De overlast die de
bestaande uit 12 appartemenPubliekszaken
ten en een bedrijfsruimte
werkzaamheden ongetwijfeld met zich meebrengen proberen wij
Beroep: In gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangsamen met de aannemer zoveel mogelijk te beperken.
Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
hebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.
Donderdag 17 mei 2012 Hemelvaart
bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Vragen?
Vrijdag
18 mei 2012
Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt
Neem dan contact op met de heer C.A. van der Zant, telefoonnummer zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het
Maandag 28 mei 2012 Pinksteren
020 4877174.
besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift is ingediend
kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
Burgerservice
Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling
Nieuwe dynamische reisinformatiepanelen bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Overlijden
Op veelgebruikte bushaltes in Landsmeer kunt u binnenkort precies U kunt het beroep en het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal
5 mei 2012, Maria Geertruida Elisabeth van der Aar gehuwd geweest
zien hoeveel minuten u nog op de bus moet wachten. Medio juni/ indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
met Henricus Hermanus van der Hulst
juli plaatsen we zogenaamde DRIS-panelen, wat staat voor Dynami- bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
Ondertrouw
sche Reizigers Informatie Systemen. De DRIS-panelen geven auto- handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voor9 mei 2012, Ferry Rozendaal en Simona Stefanie Antoinette Bouman
matisch actuele reisinformatie weer. Zo kunnen wachtende reizigers waarden.
meteen zien of hun bus vertraagd is. Dit klopt op de minuut, want de Informatie: afdeling VROM.
bussen geven via een GPS systeem aan een centrale computer door
Openbare Ruimte
waar ze rijden. De computer berekent of de bus volgens de dienstreOpenbare vergaderingen
Wijziging ophalen GFT-afval
geling rijdt of dat deze vertraagd of vervroegd is. Dit wordt meteen
In verband met Hemelvaartsdag wordt de groene (GFT) afvalcontainer op de display bij de bushalte weergegeven.
Raadsvergadering Landsmeer
niet op donderdag 17 mei geleegd maar op maandag 21 mei.
De panelen zijn dubbelzijdig en zijn voorzien van een drukknop, op dinsdag 5 juni 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis

Start werkzaamheden herinrichting Lisstraat
(deels) en Fuutstraat (deels)
De gemeente gaat de Lisstraat tussen de brug over de Gortersloot en de
brug over de Laansloot en de Fuutstraat tussen het kruispunt met de
Tormentilstraat en de Lisstraat herinrichten. Aannemer GP Groot uit
Heiloo gaat de werkzaamheden uitvoeren. Het definitieve ontwerp
voor de herinrichting kunt u inzien op de gemeentelijke website
www.landsmeer.nl.

zodat het ook voor blinden en slechtzienden goed mogelijk wordt
om op de halte te weten hoe laat de bus komt.
De panelen worden gefinancierd met subsidie van Stadsregio Amsterdam. De Stadsregio Amsterdam heeft de aanbesteding voor het
plaatsen van de DRIS-panelen samen gedaan met de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer,
Purmerend, Uithoorn en Waterland. De deelnemende gemeenten
worden eigenaar en beheerder van de 325 panelen die op 280 haltes
en 9 knooppunten komen.

Wanneer?
De werkzaamheden starten op 21 mei 2012. Het doel is om de werkzaamheden uiterlijk op 27 juli 2012, voor aanvang van de bouwvakvaVROM
Voor overige openingstijden kunt kantie, af te ronden.
u ook terecht op onze website: Omleiding
Aangevraagde vergunningen
Met de aannemer is afgesproken dat de Weegbreesingel, Zwanebloem- Datum verz. perceel
gemeente: www.landsmeer.nl
onderwerp
zienswijzen
weg, Riethalmweg en Violierweg steeds via een van deze straten ver- 26 april 2012 Zuideinde 67 gedeeltelijk vergroten woning
aan achterzijde
bonden blijft voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Voor de bus

Agenda o.a.
• 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;
• Benoeming van dhr. B.H. van den Bos en dhr. J.P. Osnabrug als waarnemend raadsvoorzitters;
• Benoemen van dhr. B.L. Goede in de commissie samenleving en het
verlenen van ontslag van Mw. B. Jagtman-Posch als plaatsvervangend lid van twee commissies;
• Vaststellen van de eerste bestuursrapportage 2012 en het nadelig
saldo van de eerst bestuursrapportage te onttrekken uit de algemene reserve;
• Voorstel informatieavond toekomstvisie;
• Gelegenheid tot het stellen van vragen.

www.landsmeer.nl

