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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

Kom woensdag 12 september stemmen
Op woensdag 12 september 2012 zijn de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Komt u ook stemmen? U kunt stemmen op één van
de acht stembureaus in de gemeente Landsmeer. Vergeet niet om
uw stempas en identiteitsbewijs mee te nemen!
Stembureaus in de gemeente Landsmeer
Landsmeer:
Gemeentehuis
Raadhuisstraat 1
Obs De Stap
Dr. M.L. Kingstraat 2D
Verzorgingshuis De Keern
Burg. Postweg 9
Dorpshuis Landsmeer
Calkoenstraat 27
Brandweerkazerne Landsmeer
Fuutstraat 2
Sporthal IPC
Marktplein 11
Den Ilp:
Dorpshuis De Wije Ilp
Den Ilp 73
Purmerland:
Dorpshuis Purmerland
Purmerland 42A
Alle stembureaus behalve de brandweerkazerne zijn toegankelijk
voor rolstoelen.
Neem uw stempas en legitimatiebewijs mee
Om te stemmen, hebt u uw stempas én uw identiteitsbewijs
nodig. Zonder stempas of ID kunt u niet stemmen.
Machtiging
Wilt u iemand machtigen om namens u te stemmen? Dat kan met
uw stempas. Als u iemand met uw stempas machtigt, moet u hem
of haar ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.
Als gevolmachtigde kunt u namens maximaal twee andere mensen stemmen.

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) 4877166.
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) 4877133.

Publiekszaken
Vraag nu uw stadspas voor 2013 aan
Hebt u een laag inkomen of bent u ouder dan 65 jaar? Dan hebt u
recht op een stadspas. Met de stadspas kunt gratis of met korting
naar diverse culturele, sportieve en educatieve attracties en activiteiten.
Als stadpashouder krijgt u een pasje en een gids met waardevolle
informatie en tips over Amsterdam en omgeving.
Alleen op aanvraag
Hebt u al een stadspas voor 2012? Dan moet u de pas voor 2013
tóch opnieuw aanvragen.
Wie komt in aanmerking voor een stadspas?
U hebt recht op een stadspas als u:
• 65+’er bent - ongeacht uw inkomen
• Wajonggerechtigde (jonggehandicapte) bent
• een uitkering volgens de Wet Werk en Bijstand van de Gemeentelijke Sociale Dienst ontvangt
• een toeslag op grond van de Toeslagenwet van het UWV ontvangt *
• in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen*
• arbeidsongeschikt bent en IVA ontvangt (Inkomensvoorziening
Volledig Arbeidsongeschikten)*
*U kunt ook een stadspas aanvragen voor uw partner en inwonende kinderen van 3-18 jaar

Burgerlijke stand
Geboorte
30 augustus 2012 Bobby Mauritze de Haan, zoon van Cynthia Visser
en Dennis Vincent de Haan
Overlijden
30 augustus 2012 Betje van Leeren, gehuwd geweest met
Marinus Weisz

Openbare ruimte
Trottoir Noordeinde opnieuw betegeld
Vanaf maandag 17 september 2012 start aannemer VBK uit Hoorn met
het herbetegelen van de trottoirs langs het Noordeinde tussen de
Lisstraat en de Van Zonbrug. Het werk duurt naar verwachting zes
weken.
Tijdens de werkzaamheden wordt steeds een helft van de rijbaan
afgezet. Automobilisten op het afgezette deel van de weg moeten
voorrang verlenen aan tegemoetkomend verkeer. Dit zal worden aangegeven met verkeersborden. Op onoverzichtelijke punten worden
verkeersregelaars ingezet.
Toezichthouder namens de gemeente is de Rob Wouda van de afdeling
Openbare Ruimte, telefoon (020) 4877178.

Actief speelplein voor nieuwbouw
obs De Hoeksteen
Eind september opent De Hoeksteen haar nieuwe schoolgebouw.
Voor deze nieuwe school komt een groot nieuw speelplein. Het
plan voor het plein is klaar. Het plein wordt een plek waar kinderen
van alle leeftijden actief kunnen spelen en sporten. U kunt het plan
nu beklijken op www.landsmeer.nl en in De Hoeksteen, Van
Beekstraat 1-3 en in het gemeentehuis.
De gemeente heeft de school- en buurtkinderen in een enquête
gevraagd hoe zij willen dat het plein wordt ingericht. Hun wensen
zijn geïnventariseerd en op een rijtje gezet. Conclusie: de kinderen
willen een plek waar ze kunnen spelen, klimmen, rennen, voetballen en de kinderen willen kleur.
De gemeente heeft nu een speelplein laten ontwerpen dat voldoet
aan de meeste wensen van de kinderen. Eén wens is vanwege
veiligheidsvoorschriften helaas niet ingewilligd: schommels.
Schommels zijn te onveilig en vereisen tijdens schooluren toezicht
van de school. Dat kan de school onvoldoende bieden.
Speeltoestellen voor jong en oud
Er komen kleurrijke speeltoestellen voor alle leeftijden in twee
leeftijdzones.
Voor de kleine kinderen:
• een klimtorentje met een dubbele glijbaan
• een speelhuisje
• veerelementen
Voor de grote kinderen:
• een grote klimtoren met klimwand en glijstangen
• een duikelrek
• een draaitol
Voor de sportievelingen komt er een ‘pannaveldje’ (klein voetbalveldje) en een soort sprintbaan.

Stadspas 2013 aanvragen
Wilt u heel 2013 de voordelen van de stadspas hebben? Vraag deze
dan aan met het aanvraagformulier stadspas 2013. U kunt dit
formulier afhalen op het gemeentehuis of downloaden op de
website van de gemeente: www.landsmeer.nl.

Groenvoorziening
De gemeente wil het speelplein een groene uitstraling geven met
bomen en beplanting:
• rond het plein komt een groene haag
• op de hoeken komen plantvakken met mooie bloeiende heesters
• bomen geven schaduw en intimiteit

VROM

Het plein is open en overzichtelijk. Ouders en buurtbewoners
kunnen het plein in één keer overzien om een oogje in het zeil te
kunnen houden.

Aangevraagde vergunningen
Datum ontv.
perceel
onderwerp
27 augustus 2012 beheergebied Ilperveld aanleg 9 dammen met
duikers
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. 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, telefoon: (020) 4877166
(de afspraken worden gepland tussen 9 en 11 uur).
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.

Kiss & Ride
Bij de hoofdentree van de school aan de Reigerlaan komt een ‘Kiss
and Ride’-zone. Hier kunt u uw kinderen afzetten als u met de auto
bent.
Vragen of opmerkingen?
Hebt u vragen of opmerkingen over het plan? Dan kunt u contact
opnemen met de projectleider, Matthijs Koster, telefoon (020)
4877111.

Datum verz.
Onderwerp
31 augustus 2012 Vlooienmarkten in ICL te Landsmeer op 7 oktober
en 25 november 2012 en 27 januari, 24 februari en
24 maart 2013
31 augustus 2012 Standplaats voor UPC Servicedesk op het Marktplein te Landsmeer op 4 oktober 2012
3 september 2012 Geluidsontheffing aan Sportcafé de Remise op
14 september 2012

Openbare vergaderingen
Openbare vergaderingen
Extra raadsvergadering inzake het functioneren van het college
De burgemeester schrijft conform artikel 17, lid 2 van de Gemeentewet een extra openbare raadsvergadering uit op donderdag 13
september om 20:00 uur om het eindrapport naar het functioneren van het college te bespreken en hierover tot conclusies te
komen.
Op woensdag 5 september jl. heeft de gemeenteraad van Landsmeer en de Commissaris van de Koningin in een vertrouwelijke
bijeenkomst in aanwezigheid van het college kennis genomen van
en gesproken over voormeld eindrapport van de heer Chr. Leeuwe
en de heer H. Oppenhuis de Jong.
De raad betreurt dat ondanks de eerder afgegeven intentieverklaring van het college, de conclusie van de eindrapportage luidt dat
er onvoldoende grond aanwezig is om tot een effectieve en constructieve samenwerking van het college te komen.
Het eindrapport van de heer Chr. Leeuwe en de heer H. Oppenhuis
de Jong kunt u downloaden op www.landsmeer.nl of lezen in de
inzageruimte van het gemeentehuis.

Commissie Grondgebied
op dinsdag 11 september 2012 om 20.00 uur
Agenda
• vaststelling besluitenlijst 10 juli 2012 (besluitvormend)
• ingekomen post: b. en w. besluitenlijsten 5 juli tot en met 4 september 2012
• wensen en bedenkingen koopovereenkomst Luijendijk-Zuid
(adviserend)
• uitgangspuntennota bestemmingsplan zuideinde 69 (adviserend)
• onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2012 tot en met 2021
(adviserend)
• recreatieplan Waterland 2012 (ter bespreking)

Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Van donderdag 13 september 2012 om 20.00 uur
VERVALLEN

Extra openbare raadsvergadering
op donderdag 13 september 2012 om 20.00 uur
Naar aanleiding van de wens van de raad uitgesproken tijdens de
besloten bijeenkomst van woensdag 5 september 2012 acht de burgemeester het noodzakelijk een extra raadsvergadering uit te schrijven
conform artikel 17, lid 2 van de Gemeentewet.
Agenda
• eindrapportage met betrekking tot de bestuurscrisis in Landsmeer
• vragen van fracties aan de Collegeleden
• antwoorden Collegeleden
• conclusies m.b.t. de eindrapportage

Gemeenteraad
op dinsdag 25 september om 20.00 uur
Agenda
• kennismaking met de gemeentesecretaris a.i. dhr. Jeltema
• vaststelling kort verslag 18 juli 2012 (op- en/of aanmerkingen op
eventuele taal- en/of typefouten vóór 24 september 2012 indienen
bij de griffier);
• ingekomen stukken;
• verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
de vergaderingen van deze bestuursorganen;
• wensen en bedenkingen koopovereenkomst Luijendijk-Zuid
• o uitgangspuntennota bestemmingsplan zuideinde 69
• vaststellen van de gemeenschappelijke regeling SPOOR-raad
• zienswijze jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD
• bijramen re-integratiegelden WWB
• vaststellen onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2012 t/m
2021
• vaststellen van de begrotingswijzigingen van agendapunt 12 en 13

Meer informatie op:
www.landsmeer.nl

