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Kompas Regiokrant

24 juli 2012
pige 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 OOV.

Publiekszaken

13 juli 2012

Telefonisch spreekuur Huisvesting

16 juli 2012

Uitgave: 30
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

www.landsmeer.nl

Van 23 juli tot en met 10 augustus vervalt het telefonisch spreekuur.

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv.
10 juli 2012
11 juli 2012
13 juli 2012

Perceel
Calkoenstraat
Van Beekstraat 190
Van Beekstraat 191

onderwerp
oprichten 2 woningen
oprichten jongveestal
aanvraag Bed & Breakfast

Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage in de inzageruimte. Voor informatie of om een afspraak met een medewerker bouwzaken te maken, bel: (020) 4877166 (de afspraken worden gepland
tussen 9 en 11 uur).
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Meer informatie: afdeling VROM.

Openbare ruimte
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) 487 71 11.

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening
Datum verz. Onderwerp
12 juli 2012
Drie feestavonden op Caravanpark Landsmeer,
gelegen aan het Noordeinde 70b op
4,15 en 25 augustus 2012

Vijf Twiskemolenlopen vanaf Atletiek Club Waterland
op 30 sept, 11 nov en 9 dec 2012 en 3 feb en
3 mrt 2013
Geluidsontheffing aan Dorpshuis Landsmeer op
27 juli 2012

Verleende vergunningen op grond van de Dranken Horecawet
Datum verz. Onderwerp
17 juli 2012
Een gewijzigde drank- en horecavergunning voor
sportcafé de Remise, Marktplein 11 te Landsmeer
Verklaring geen bezwaar: Op 18 juli 2012 is een verklaring van geen
bezwaar verleend op grond van artikel 148 van de Wegenverkeerswet
1994, aan de Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ te Nieuwegein
voor het houden van een fietstoertocht door Landsmeer op 14 augustus 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 voorlo-

Openbare vergaderingen
Bezwaarschriftencommissie
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
oplegging van lasten onder dwangsom ten aanzien van een paardenbak en een container
• bezwaarschrift tegen het besluit van 4 mei 2012 betreffende de
oplegging van een last onder dwangsom ten aanzien van het perceel
kistenmakereiland 8 te Landsmeer
• bezwaarschrift van T.H.A. Fogl en M.E. Uiterwijk tegen het besluit
van 3 mei 2012 betreffende de oplegging van een last onder dwangsom ten aanzien van het perceel kistenmakereiland 6 te Landsmeer
• 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
onder dwangsom ten aanzien van het perceel Den Ilp 47 te Den Ilp

Dance festival Welcome to the Future
Op zaterdag 28 juli organiseert ID&T voor de 6e maal het openlucht dance festival Welcome to the Future in recreatiegebied Het Twiske. Het
evenement zal naar verwachting maximaal 12.000 danceliefhebbers trekken.
Het festival vindt plaats van 12.00-24.00 uur op het terrein bij de Zanddijk, ten zuiden van zorgboerderij Balder in Het Twiske. Voorafgaand aan
het festival is er op vrijdag 27 juli van 16.00-20.00 uur en op zaterdag 28 juli van 10.00 - 11.30 uur een soundcheck om de apparatuur te testen.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van het evenement geregeld. Bezoekers worden naar deze speciale parkeerplaatsen toegeleid. De parkeerterreinen zijn vanaf 11.00 uur geopend. Vanaf NS-Station Sloterdijk rijden ook speciale pendelbussen. Naar verwachting ligt de piek op de toegangswegen naar Het Twiske tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Houd hier dus rekening mee met uw eigen activiteiten.
Klachten & geluidsoverlast
Om het evenement in goede banen te leiden, wordt de gehele dag nauw samengewerkt door gemeente, politie en organisator ID&T. Indien u
toch overlast ervaart of een klacht heeft, kunt u dit melden op het telefoonnummer van de politie: 0900- 8844.
Kamelenbrug afgesloten
In verband met het dance festival Welcome to the Future is de “kamelenbrug” over de Twiskeringvaart op zaterdag 28 juli de gehele dag afgesloten. Recreatiegebied Het Twiske is deze dag dus niet bereikbaar via de fiets/voetgangersingang Marsenweg.

