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17 juli 2012
• besluiten tot het beschikbaar stellen van een bedrag uit de algemene reserve voor de inhuur interim gemeentesecretaris

Bezwaarschriftencommissie

Uitgave: 29
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

Publiekszaken

Start nieuw centrum voor wonen,
welzijn en zorg: Middelpunt
In Middelpunt werken de gemeente, Dienstencentrum Landsmeer
(DCL) en WonenPlus Landsmeer samen. Diverse maatschappelijke
instellingen houden er spreekuur, onder meer:
• Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD)
• Centrum Mantelzorg
• Stichting Welsaen
• Vrijwilligerscentrale Amsterdam
Symbolische opening
Woensdag 11 juli is Middelpunt officieel gopend door drie linten in
de kleuren paars, blauw en groen door te knippen. De kleuren
symboliseren de drie samenwerkende partners: de gemeente, het
Dienstencentrum en WonenPlus.

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

Open huis
Op vrijdag 13 juli hield Middelpunt open huis voor alle Landsmeerders. Iedereen was welkom voor een kop thee of koffie, om een
kijkje te nemen én kennis maken met de medewerkers van Middelpunt.

Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
Meer informatie
Telefonisch spreekuur WMO:
Meer informatie over (de dienstverlening van de bij Middelpunt
T: (020) 48 77 124
aangesloten organisaties) vindt u op de website:
Woensdag 09:00 - 10:00 uur
www.middelpuntlandsmeer.nl.
13:00 - 14:00 uur
Adres Middelpunt
Donderdag 09.00 - 10:00 uur
Middelpunt is gevestigd in de voormalige Fortis-bank op de Dr.
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
M.L. Kingstraat 2 te Landsmeer
13:00 - 14:00 uur
Buiten de openingstijden kunt u
een bandje inspreken. U wordt
Burgerlijke Stand
de eerstvolgende woensdag of
Geboorte:
vrijdag teruggebeld.
30 juni 2012 Quinten Griffioen, zoon van Marina Hartog en
Huisvesting
René Griffioen
Telefonisch spreekuur op:
Huwelijk:
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur
7 juli 2012 Ferry Rozendaal en Simona Stefanie Antoinette Bouman
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

dinsdag 31 juli 2012 om 18.30 uur in het gemeentehuis
Agenda
• bezwaarschriften tegen het besluit van 25 april 2012 betreffende de
sluiting van het dossier t.a.v. een hondenkennel op het perceel
Noordeinde 15 te Landsmeer
• bezwaarschrift tegen het besluit van 23 mei 2012 betreffende de
Openbare Ruimte
oplegging van lasten onder dwangsom ten aanzien van een paardenbak en een container
Voetgangersbrug Ereprijshof – Varenstraat • bezwaarschrift tegen het besluit van 4 mei 2012 betreffende de
oplegging van een last onder dwangsom ten aanzien van het perceel
per direct afgesloten
kistenmakereiland 8 te Landsmeer
wegens onveilige situatie
• bezwaarschrift van T.H.A. Fogl en M.E. Uiterwijk tegen het besluit
Op 12 juli 2012 is de brug tussen Ereprijshof en Varenstraat per direct
van 3 mei 2012 betreffende de oplegging van een last onder dwangafgesloten omdat een gevaarlijke situatie is ontstaan.
som ten aanzien van het perceel kistenmakereiland 6 te Landsmeer
Graag informeren wij u met dit bericht over de rede van de afsluiting en • bezwaarschrift van mr. Pieters ns W.J.A. Diderich en J. van Rijn tegen
het besluit van 21 maart 2012 betreffende de oplegging van een last
over wat de gemeente nu gaat doen.
onder dwangsom ten aanzien van het perceel Den Ilp 47 te Den Ilp
Doordat delen van de brug zijn afgebroken is besloten om direct herstelwerkzaamheden uit te voeren. We beseffen dat het moment van de
afsluiting zeer ongelukkig valt met de andere werkzaamheden in de
omgeving. Toch gaat de veiligheid van bewoners voor. Wij verwachten
dat de werkzaamheden ongeveer een week duren.
Uiteraard proberen wij de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Op woensdag 11 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Landsmeer
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opne- tijdens een besloten extra raadsvergadering gesproken over het
men met de gemeente (tel. (020) 487 71 11) en vragen naar de heer M. tussenrapport ‘Naar meer productieve en steviger bestuurlijke
verhoudingen’ van onderzoekers Ch. Leeuwe en H. Oppenhuis de
Teunissen.
Jong. De raad en het college hebben het stevige en kritische rapport
Dit bericht is bestemd voor de omwonenden van de voetgangersbrug
inclusief de aanbevelingen en conclusies positief ontvangen.
Ereprijshof - Varenstraat
Een van de conclusies van de onderzoekers is dat er voldoende
vruchtbare grond is om tot verbetering te komen als het college
Openbare Orde en Veiligheid
daartoe de intentie uitspreekt. De raad constateert daarom verheugd
dat het college die intentie al voor de vergadering heeft uitgesproOpbrengst collecte
ken. De raad ziet dit als een waardevol startpunt om met het rapport
De collecte van de Stichting Simavi heeft € 931,31
van de onderzoekers als instrument een verbetertraject in gang te
opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift.
zetten.

Kansen voor verbetering
bestuursituatie in Landsmeer

Geslaagde blaasactie
Vrijdag 6 juli was er in de gemeente Landsmeer weer een blaasactie onder de jeugd. De wijkagente, een jongerenwerkster en een
preventiemedewerkster van Brijder Jeugd gingen gedrieën de
straat op om jongeren vrijwillig te laten blazen. Doel van deze actie
was om jongeren bewust te maken van hun eventuele alcoholgebruik en het risico van verkeersdeelname met alcohol.
De deelnemende jongeren kregen informatie over alcohol en een
polsbandje met de slogan ‘Blijf lekker fris!’. De medewerkster van
Brijder Jeugd en de jongerenwerkster gingen met de jongeren in
gesprek en stelden korte vragen over het alcoholgebruik van de
jongere.
In totaal hebben er 40 jongeren vrijwillig geblazen. De meesten
bliezen een 'P' en dat is prima! Daarnaast zijn er gesprekken met
jongeren die niet hebben geblazen gevoerd. In totaal zijn er rond
de 60 jongeren bereikt met de preventieve boodschap: blijf lekker
fris! De reacties van de jongeren waren positief, zij vonden het leuk
om een keer te blazen en gingen graag het gesprek aan.

VROM

Aangevraagde vergunningen

Datum ontv. perceel
onderwerp
06 juli 2012
Kanaaldijk 12
oprichten woning
06 juli 2012
Van Beekstraat 103 oprichten woning
06 juli 2012
Kaaskoper 29
plaatsen dakkapel
VROM
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
Voor het inzien van bestem- een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
mingsplannen en ter inzage Informatie: afdeling VROM
liggende bouwplannen kunt u
terecht in de inzageruimte. Voor Verleende vergunningen
informatie of het maken van een Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
afspraak met een medewerker 11 juli 2012 Kistenmakerseiland 4 plaatsen steiger
0
Bouwzaken, T: (020) 4877166.
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
De afspraken worden gepland
binnen 6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaartussen 9:00 en 11:00 uur.
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Omgevingsloket
Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige
Voor informatie, het maken van voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
een afspraak en het aanvragen Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
van een omgevingsvergunning 2003 BR Haarlem.
heeft de gemeente het omgeU kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
vingsloket ingesteld.
U kunt contact opnemen met genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
een medewerker tijdens het Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
telefonische spreekuur op maan- (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
dag t/m vrijdag van 09:00-12:00
uur, telefoon (020) 4877133.
www.landsmeer.nl

Concreet werkplan
De conclusies en aanbevelingen worden op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk voor 1 september 2012 door de onderzoekers
uitgewerkt in een concreet werkplan voor de drie bestuursorganen:
het college, de burgemeester en de gemeenteraad. De raad leest de
aanbevelingen in het rapport ook als uitdaging om te reflecteren op
het eigen functioneren.
Constructief overleg
Het overleg vond plaats in goede en constructieve sfeer. Alle raadsfracties en het college spraken waardering uit voor het werk van de
onderzoekers die in korte tijd tot een rapportage aan de raad zijn
gekomen.
Inzage rapport
Het rapport is openbaar en tijdens de openingsuren in te zien in de
inzageruimte van het gemeentehuis.

Controle openbare verlichting
Op maandag 30 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. 020-4877111.

Openbare vergaderingen
Raadsvergadering
op woensdag 18 juli 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda
• perspectiefnota 2013
• vaststellen ontwerp bestemmingsplan Landsmeer-Oost
• verklaring van geen bedenkingen aanvraag poortgebouwen, Luijendijk-Zuid
• wensen en bedenkingen ten aanzien van Kooprealisatieovereenkomst De Hoeksteen
• besluit tot een eenmalige financiële bijdrage Atletiekclub Waterland
en de kosten ten laste te brengen van de algemene reserve
• initiatiefvoorstel van de leden Van den Bos, Elfferich en Van der Werk
om aan de AC Waterland een eenmalige subsidie te verstrekken
• vaststellen aanwijzing trouwlocaties en laten vervallen per 1 augustus 2012

Burgernet; unieke samenwerking
Helpt u mee vermiste personen op te sporen en boeven te vangen?
Doe dan mee met Burgernet en werk samen met de politie aan 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.

