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Kompas Regiokrant

12 juni 2012

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
onderwerp
31 mei 2012 Luijendijk-Zuid kavel 1 nieuwbouw woning
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Uitgave: 24
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

Publiekszaken
Bekendmakingen

Wilt u iemand uit een andere gemeente machtigen? Dat
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel kunt u schriftelijk aanvragen. Het verzoek dient uiterlijk op
139 van de Gemeentewet bekend dat hij op 5 juni 2012 de 29 augustus 2012 door de gemeente te zijn ontvangen.
‘Bezoldigingsregeling gemeente Landsmeer’ en de ‘Regeling Nederlanders die vanwege bedrijf of beroep op 12 septemwerkkleding’ heeft vastgesteld.
ber in het buitenland verblijven hebben de mogelijkheid
zelf hun stem uit te brengen door te stemmen per brief.
Toelichting:
Buiten de normale werktijden zijn medewerkers van de gemeente Een verzoek dient schriftelijk te worden ingediend voor 15
bereikbaar en beschikbaar voor: de boodschappendienst, de gladheid- augustus 2012. De gemeente Landsmeer stuurt het verbestrijding en de regionale piketdiensten. Voor deze medewerkers is de zoek door aan de burgemeester van Den Haag.
vergoeding voor wachtdiensten verhoogd. Tevens is de regeling op Alle formulieren kunt u downloaden via onze website:
enkele andere punten aangepast. De nieuwe regeling werkt terug www.landsmeer.nl
vanaf 1 januari 2012.
Toelichting:
In de Regeling werkkleding wordt in een artikel verwezen naar de
Bezoldigingsregeling. Doordat de Bezoldigingsregeling is aangepast,
klopt de verwijzing niet meer waardoor deze moest worden aangepast.
De nieuwe regeling werkt terug vanaf 1 januari 2012.
Van beide regelingen ligt een exemplaar, met ingang van heden,
gedurende 4 weken in het gemeentehuis ter inzage.

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
Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur

uiterlijk op 29 augustus 2012 door de gemeente te zijn
ontvangen.

Landsmeer slaagt voor GBA-audit
In de GBA (de bevolkingsadministratie) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. Eens in de drie jaar moet
iedere gemeente een kwaliteitsonderzoek (audit) laten uitvoeren.
Deze audit is onlangs uitgevoerd en daaruit blijkt dat de gemeente
de zaken op GBA-gebied keurig op orde heeft.
De audit bestaat uit 3 delen. Bij de inhoudelijke controle gaat het
om de kwaliteit (correct en actueel) van de vastgelegde persoonsgegevens. Bij het procesdeel wordt gecontroleerd of de gemeente
voldoende beveiligingsmaatregelen heeft genomen. Bij het privacydeel wordt er gekeken naar de maatregelen die de gemeente
heeft getroffen op het gebied van de privacy.

Verkiezingen 12 september 2012

Burgerlijke stand
Op woensdag 12 september 2012 zijn de Tweede Kamer Verkiezingen.
U krijgt daarvoor een stempas uiterlijk op 29 augustus 2012 thuisge- Ondertrouw
stuurd. De voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent en ingeschreven 29 mei 2012, Ashley Kimberley Lynnsay Geurtsen en
staat bij de gemeente Landsmeer op 31 juli 2012 (Kandidaatstelling).
Robert Bastiaan Bakker
1 juni 2012, Trijntje van Dord en Petrus Adrianus van Steijn
Met de stempas kunt u:
• Binnen de gemeente Landsmeer in een stembureau naar keuze uw Huwelijk:
stem uitbrengen.
1 juni 2012, Gilbert Paulus Bonifacia en
• Een andere kiezer van Landsmeer machtigen.
Ingrid Gretha Annie van Huijssteeden;
Martinus Petrus van Doorn en Helena Geertruida Pragt
Wilt u in een andere gemeente uw stem uitbrengen? U kunt uw stempas laten omzetten in een Kiezerspas, tijdens openstellingstijden uiter- Overlijden
lijk op maandag 10 september. U kunt een Kiezerspas ook schriftelijk 4 juni 2012, Cornelia Maria Wouters gehuwd geweest met
aanvragen, voordat u de stempas hebt ontvangen. Het verzoek dient
Johannes Hermanus Groen

Verleende vergunningen
Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
04 juni 2012 Talingweg 17 plaatsen dakopbouw 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.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling VROM.

Openbare Ruimte
Afsluiten Sportlaan
In verband met rioleringswerkzaamheden is de Sportlaan tussen de
Dorpsstraat en het nieuwbouwplan Breekoever vanaf 18 juni tot en
met 6 juli 2012 afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van
voetgangers.
Het Sportpark en het parkeerterrein aan de Sportlaan is permanent
goed bereikbaar via de omleidingsroute Herculesweg/Hermessingel.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich
meebrengen.
Voor nadere informatie:
kunt u contact opnemen met de heer N. Kronenburg, telefoonnummer
020 - 4877175 of per e-mail n.kronenburg@landsmeer.nl.

Werkzaamheden Twiskerbrug Oostzaan
In de week van 2 tot en met 6 juli 2012 zijn er onderhoudswerkzaamheden gepland aan de Twiskerbrug in Oostzaan. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door het Hoogeemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In deze week is doorgaand verkeer niet mogelijk.

Alle gemeentelijke informatie op:
www.landsmeer.nl

