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Kompas Regiokrant

26 juni 2012
− De eerste bestuursrapportage 2012 is vastgesteld en besloten is
het nadelig saldo van de eerste bestuursrapportage te onttrekken
uit de algemene reserve.
− De begrotingswijziging behorend bij bovenstaand besluit is
vastgesteld.
− Besloten is tot een informatieavond toekomstvisie voor de raad.
− Het voorstel tot benoeming leden van de evaluatiecommissie is
aangehouden.
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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

D66, CDA , VVD , PvdA en Positief Landsmeer hebben de volgende
met 6 juli 2012 afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van
motie ingediend:
voetgangers. Het Sportpark en het parkeerterrein aan de Sportlaan is
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken permanent goed bereikbaar via de omleidingsroute Herculesweg/ Motie vreemd aan de orde van de dag
MOTIE van inkeer
ingevolge het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening Hermessingel.
De gemeenteraad van Landsmeer, in vergadering bijeen op 5 juni 2012,
bekend, dat er op 15 juni 2012 met de ontwikkelaar een overeenkomst
is gesloten over grondexploitatie in het kader van het bestemmings- Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich Gelezen het Kort verslag van de openbare vergadering van de raad, gemeebrengen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de houden op 24 april 2012,
plan ‘Zorgboerderij Balder’.
heer N. Kronenburg, telefoonnummer 020 – 4877175 of per e-mail
Constaterende dat:
Voor het inzien van deze overeenkomst kunt u een afspraak maken met n.kronenburg@landsmeer.nl.
• Tijdens de vergadering van 24 april 2012 namens de fractie van Positief
de heer Beentjes op 020-4877168 of de heer Bulk op 020-4877157.
Landsmeer een “motie van treurnis” is ingediend;
• Naar aanleiding van deze motie een ordevoorstel werd ingediend en
Verkeerssituatie Lisstraat (deels) en Fuutstraat
Opbrengst collecte
door een raadsmeerderheid werd aangenomen, waarmee de indiener
(deels)
van de motie de mogelijkheid werd onthouden zijn motie toe te lichten;
De gehouden collecte voor het Reumafonds bedroeg
De
gemeente
is
bezig
met
de
herinrichting
van
de
Lisstraat
tussen
€ 3.336,69
Overwegende dat:
de brug over de Gortersloot en de brug over de Laansloot en de • Een raadslid de mogelijkheid moet hebben zijn standpunten onbelemDe collecte voor de Hersenstichting bedroeg € 2.101,91
Fuutstraat tussen de Lisstraat en het kruispunt met de TormentilWij danken u voor uw gift.
merd naar voren te brengen en toe te lichten, ook als een raadsmeerstraat.
derheid die standpunten afkeurt;
•
Deze vrijheid van meningsuiting niet beperkt mag worden anders dan
Tijdens de uitvoering is een afwijking geconstateerd met de gelVROM
door wet- en regelgeving;
dende regelgeving en richtlijnen. Het college is hierover geïnfor•
Dat diegene die beweringen doet, deze desgevraagd ook met feiten
meerd. In het ontwerp is uitgegaan van inritconstructies op basis
Verleende vergunningen
moet kunnen onderbouwen.
van een voorrangsweg. De weg moet zijn ingericht als 30 km zone.
Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
Daarom wordt de straat nu voorzien van gelijkwaardige kruisingen • De gemeenteraad bij uitstek een orgaan is waarin discussies worden
15 juni 2012 Raadhuisstraat 3 gedeeltelijk vergroten
gevoerd en standpunten gewisseld;
waarbij verkeer van rechts voorrang heeft. Het trottoir wordt in de
eerste verdieping
0
•
Het aannemen van het ordevoorstel niet alleen de rechten van de
bochten
verlaagd
zodat
voetgangers
goed
kunnen
oversteken.
Het
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
indiener van de motie heeft beperkt maar ook de overige leden van de
smallere
wegprofiel
heeft
een
verkeersremmende
werking.
binnen 6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarraad de mogelijkheid heeft onthouden over het in de motie ter sprake
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
gebrachte onderwerp te discussiëren;
Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige
•
De raad daarmee zichzelf en het democratische proces tekort heeft
Adviezenlijst
voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
gedaan;
Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
Commissie
Algemene
Bestuurlijke
Zaken
Spreekt uit bij nader inzien de gang van zaken rond de indiening van de
2003 BR Haarlem.
genoemde motie te betreuren En gaat over tot de orde van de dag.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij 14 juni 2012
•
De
besluitenlijst
van
14
mei
2012
is
vastgesteld.
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
De motie is unaniem door de raad aangenomen.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening • De commissie adviseert voor het merendeel positief over het vaststellen van de jaarrekening van Landsmeer. De VVD, de PvdA, het
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
CDA en D66 adviseren positief. Positief Landsmeer en GL nemen het
Informatie: afdeling VROM.
mee terug naar de fractie.
• De commissie adviseert unaniem positief over de financiële jaarstukOpenbare Ruimte
ken van Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (baanstede), ISW, ’t
Burgernet; unieke samenwerking
Twiske, landschap Waterland, veiligheidsregio ZaanstreekHelpt u mee vermiste personen op te sporen en boeven te vangen?
Waterland.
Doe dan mee met Burgernet en werk samen met de politie aan

Kennisgeving

Controle openbare verlichting

Op maandag 2 juli aanstaande vindt de onderhoudsronde plaats
van de openbare verlichting in de
gemeente. Wilt u zo vriendelijk zijn
om voor die tijd door te geven als de
openbare verlichting in uw straat of
buurt defect is? Op de lichtmast staat
een nummer, wilt u (indien mogelijk)
het nummer doorgeven? U kunt elke
werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur
bellen met de afdeling Openbare
Ruimte, tel. 020-4877179

Besluitenlijst
Raadsvergadering

5 juni 2012
• De korte verslagen van 24 april 2012 zijn vastgesteld.
• Na stemming is de volgende verordening vastgesteld:
− Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad
− Na (deels schriftelijke) stemming zijn de volgende besluiten
genomen:
− Dhr. J.P. Osnabrug en dhr. B. van den Bos zijn benoemd tot respectievelijk eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitters
− Dhr. B.L. Goede is benoemd tot lid van de commissie samenleAfsluiten Sportlaan
ving en aan mw. B. JagtmanPosch is ontslag verleend als plaatsIn verband met rioleringswerkzaamheden is de Sportlaan tussen de
vervangend lid van twee commissies.
Dorpsstraat en het nieuwbouwplan Breekoever vanaf 18 juni tot en

een veilige woon- en leefomgeving. Hoe meer mensen meedoen,
hoe groter de kans op succes!
Wat is Burgernet
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen ondernemers,
burgers, gemeente en politie. Als u meedoet aan Burgernet, kan de
politie u vragen te helpen met zoekacties. U ontvangt dan een
spraak- of sms-bericht waarin de politie u vraagt om uit te kijken
naar bijvoorbeeld een voertuig, verdachte of vermist persoon.
Mocht u hierover informatie hebben, dan kunt u bellen met een
gratis telefoonnummer.
Iedere Landsmeerder heeft een envelop met informatie in zijn
brievenbus gekregen. De informatie is ook te vinden op
www.mijnburgernet.nl, net als een instructiefilmpje en een inschrijvingsformulier.

