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Kompas Regiokrant

19 juni 2012
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.

Openbare vergaderingen
Gemeenteraad
Uitgave: 25
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
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
een bandje inspreken. U wordt
de eerstvolgende woensdag of
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.

Burgerservice
Overlijden
6 juni 2012 Jan Bilstra gehuwd geweest met Willemke de Wilde
10 juni 2012 Johanna de Jong gehuwd geweest met
Gerrit Mattheus Wedage

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
07 juni 2012 Van Beekstraat 52

onderwerp
verlengen berging onder
bestaande carport en verlengen
1e verdieping
07 juni 2012 Burg. Postweg 57/59 uitbreiding 2e verdieping
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Verleende vergunningen
Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
07 juni 2012 Kistenmakerseiland 10 uitbreiding woning
0
13 juni 2012 Schuttebreek 10
plaatsen dakkapellen aan
voor- en achtergevel
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.

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.

maandag 25 juni 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Het Sportpark en het parkeerterrein aan de Sportlaan is permanent Agenda o.a.
• Vaststellen zienswijze financiële jaarstukken ISW;
goed bereikbaar via de omleidingsroute Herculesweg/Hermessingel.
• vaststellen zienswijze jaarrekening 2011, gewijzigde begroting 2012
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich
en begroting 2013 werkvoorziening Zaanstreek Waterland
meebrengen.
(Baanstede);
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer • vaststellen zienswijze financiële jaarstukken ’t Twiske;
N. Kronenburg, telefoonnummer 020 - 4877175 of per e-mail
• vaststellen zienswijze financiële jaarstukken landschap Waterland;
n.kronenburg@landsmeer.nl.
• vaststellen zienswijze begroting 2013 veiligheidsregio ZaanstreekWaterland;
Advieslijsten
• vaststellen jaarrekening 2011 gemeente Landsmeer;
• vaststellen bestemmingsplan de Balder;
Commissie Grondgebied
• vaststellen grondexploitatie breekoever;
12 juni 2012
• vragenhalfuur.
• De besluitenlijst van 13 maart 2012 is vastgesteld.
• De commissie adviseert grotendeels positief over het voorstel tot het Bezwaarschriftencommissie
vaststellen van de grondexploitatie breekoever. De VVD, CDA, D66 en dinsdag 26 juni 2012 om 18.45 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
GL adviseren positief. De PvdA neemt het voor nader overleg terug
• Bezwaarschriftencommissie Landsmeer 26 juni 2012 om 18.45 uur
naar de fractie en Positief Landsmeer adviseert negatief.
gemeentehuis;
• De commissie adviseert verdeeld over het voorstel tot vaststelling
van bestemmingsplan de Balder. GL, D66 en CDA adviseren positief. • bezwaarschrift tegen het besluit van 6 maart 2012 betreffende de
buiten behandeling stelling van de aanvraag om een uitkering;
De PvdA en de VVD nemen het voor nader overleg terug naar de
fractie.
• bezwaarschrift betreffende het besluit van 31 januari 2012, inhoudende de afwijzing van een verzoekom voorrang op de lijst van
woningzoekenden;
Openbare Orde en Veiligheid
• bezwaarschriften tegen het besluit van 19 maart 2012 betreffende
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
de oplegging van lasten onder dwangsom ten aanzien van een
stacaravan en een recreatieark/boot op het perceel Kanaaldijk 102;
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz. Onderwerp
• bezwaarschriften tegen het besluit van 28 maart 2012 waarbij een
08 juni 2012 Kermis Purmerland van 22 t/m 24 juni 2012 bij
omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van een schuilDorpshuis de Burcht;
stal op het adres Ven Beekstraat 141A te Landsmeer;
14 juni 2012 Evenementenvergunning voor het Dance Festival
• bezwaarschrift tegen de besluiten van 25 en 31 januari 2012, betrefWelcome to the Future op 28 juli 2012 in recreatiefende respectievelijk een machtiging tot binnentreden en een last
gebied Het Twiske;
onder bestuursdwang ten aanzien van het perceel Doornenburg 6 te
14 juni 2012 ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het
Landsmeer.
Dance Festival Welcome to the Future op 28 juli 2012.
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 voorlopiActuele gemeente informatie?
ge voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
www.landsmeer.nl
2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

