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Kompas Regiokrant

Uitgave: 23
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
Kennisgeving
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel
4:8 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens
zijn een drank- en horecavergunning te verlenen aan:
• Atletiek Club “Waterland” op het Sportpark 11 te Landsmeer.

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.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling VROM.

Inzage: De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen met
ingang van 5 juni 2012 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage
in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.
Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit naar voren bren- Voorkom fietsdiefstal! Preventietips van het
gen. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid
Centrum Fietsdiefstal
tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische
Alhoewel de cijfers over fietsdiefstal beter zijn dan enkele jaren geleafspraak via tel: 020-4877121.
den, komt fietsdiefstal nog steeds te vaak voor. Partijen zoals gemeenten, politie en de fietsenbranche hebben inmiddels diverse maatregeVROM
len genomen om fietsdiefstal verder terug te dringen. Ook burgers
kunnen hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom heeft het Centrum
Aangevraagde vergunningen
Fietsdiefstal een overzicht van maatregelen opgesteld
Datum ontv. perceel
onderwerp
die mensen kunnen nemen om deze vorm van crimina25 mei 2012 De Gouwe 21 uitbreiding school
liteit te voorkomen.
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
De maatregelen zijn erop gericht het fietsendieven zo
Informatie: afdeling VROM
moeilijk mogelijk te maken. Ze zorgen ervoor dat de

kans op fietsdiefstal wordt verkleind. En mocht een fiets
toch worden gestolen, dan is het altijd belangrijk om
onderwerp zienswijzen
Maandag
13:00 - 16:00 uur Datum verz. perceel
aangifte te doen. Als alle kenmerken van de fiets dan
0
Woensdag 13:00 - 16:00 uur 24 mei 2012 Van Beekstraat 89 vervangen dak
beschikbaar zijn, is de kans een stuk groter dat een
Vrijdag
13:00 - 16:00 uur 25 mei 2012 Van Beekstraat 152 vergroten en renoveren
gestolen fiets bij de rechtmatige eigenaar terugkomt.
woning
0
Zaterdag
09:00 - 12:00 uur
Daarom is het belangrijk voor fietseigenaren om de
30 mei 2012 Calkoenstraat 27 gedeeltelijk vergroten
U kunt alle overige openingstijDorpshuis d.m.v. gedeeltelijk
volgende punten goed te regelen:
den en informatie vinden op:
verhogen dak
0
• Noteer het frame- of chipnummer, slotnummer en
www.landsmeer.nl
andere kenmerken van de fiets (merk, type, kleur,
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning

Verleende vergunningen

5 juni 2012
soort remmen en versnellingen en accessoires). Maak daarnaast ook
een foto van de fiets. Op de website van het Centrum Fietsdiefstal is
een voorbeeld van een fietsregistratiekaart te vinden.
• Zet de fiets altijd goed op slot, ook in een garage, schuur of berging.
• Gebruik naast het ringslot altijd een tweede slot. Dit kan een beugel
of een kettingslot zijn. Zorg wel dat dit een slot is met een ART keurmerk.
• Stal de fiets als het kan in het zicht, op een goed verlichte plaats, in
een fietsenrek of (bewaakte) fietsenstalling.
• Zet de fiets, als het mogelijk is, in een fietsenrek en maak de fiets vast
aan dat fietsenrek. Staat de fiets niet in een fietsenrek, bevestig hem
dan aan een ander vast element (zoals een paal, een rek of een
boom).
• Als de fiets niet aan een fietsenrek vastzit, zorg er dan voor dat het
slot niet vlak bij de grond hangt. Een dief kan de harde ondergrond
gebruiken om het slot te forceren. Probeer het slot daarom zo hoog
mogelijk vast te maken. Zorg wel dat het slot altijd aan het voorwiel
en het frame vastzit.
• Doe aangifte bij diefstal en koop nooit een gestolen fiets.
Centrum Fietsdiefstal
Het Centrum Fietsdiefstal is een professioneel samenwerkingsverband
dat begin 2008 is opgericht om een krachtige bijdrage te leveren aan
het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen. Het Centrum Fietsdiefstal organiseert voorlichtingsactiviteiten, bundelt beschikbare kennis
over fietsdiefstal en verspreidt deze kennis onder professionals. Het
Centrum is ondergebracht bij de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
(AVc) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
www.centrumfietsdiefstal.nl

