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30 oktober 2012

Openbare vergaderingen
Raadsvergadering

Vet, recycle het!

Uitgave: 44
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

Middelpunt: centrum
voor wonen, welzijn
en zorg
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2
1121 CP Landsmeer
(020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

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

Lever in de keuken gebruikte vetten en oliën in
U kunt gebruikt vet en gebruikte olie inleveren bij supermarkten en bij sommige (sport)clubs en verenigingen. Van oud (frituur)vet en bakolie
kan zeer efficiënt biobrandstof worden gemaakt.

Gemeenteraad

Eén derde van de consumenten spoelt resten olie of vet uit de pan (warm of koud)
nog steeds weg onder de kraan. Deze miljoenen kilo’s vet zorgen jaarlijks voor
grote overlast in het riool. Dat is slecht voor het milieu, maar bovendien een
enorme verspilling. Met de 20 miljoen kilo gebruikte vetten en oliën die Nederlandse huishoudens jaarlijks overhouden, kan een belangrijk deel van de behoefte aan biobrandstof worden vervuld.

dinsdag 6 november om 14.00 uur
Agenda
• behandeling en vaststelling Programmabegroting 2013

Adviezenlijst

Vet inleveren bij sportclubs en verenigingen
Aangezien oud vet geld waard is, is inzamelen voor clubs en verenigingen een
aantrekkelijke bron van extra inkomsten. U kunt een gele kliko laten plaatsen
waar leden flessen oud vet en olie die ze van thuis meenemen in kunnen deponeren. Elke volle kliko levert 20 tot 30 euro op.

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
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.

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.

Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken

Openbare orde en veiligheid
Gevonden en verloren voorwerpen
Bent u een voorwerp verloren? Meld uw verlies bij de gemeente.
Hebt u een voorwerp gevonden? Breng het langs in het gemeentehuis - of meld uw vondst en bewaar het voorwerp thuis. Het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente probeert de verloren en
gevonden items te ‘matchen’ en zorgt dat ze weer in bezit van de
eigenaar komen.
Tussen het moment van verlies, vondst en match kan enige tijd
zitten.
Bij beroving of diefstal van uw eigendom moet u altijd aangifte
doen bij de politie. Wordt uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of
vreemdelingendocument vermist? Doe ook dan aangifte bij de
politie. Alleen op vertoon van het proces-verbaal van de politie
kunt u een nieuw document bij de gemeente aanvragen.
Melding verloren voorwerp
Meld uw verlies bij voorkeur per e-mail gemeente@landsmeer.nl
Omschrijf in uw e-mail het voorwerp dat u bent verloren. Stuur
indien mogelijk een foto mee. Beschrijf ook de plek waar u denkt
dat u het voorwerp bent kwijt geraakt. Vergeet niet uw naam en
adres te melden.
U kunt ook bellen telefoon: (020) 4877 111 of langskomen in het
gemeentehuis.
Voorwerp gevonden?
Geef gevonden voorwerpen, zoals tassen, sieraden en portemonnees altijd af bij de gemeente, of meld uw vondst bij de gemeente
en bewaar het voorwerp thuis. Identiteitskaarten, paspoorten,
rijbewijzen en verblijfsdocumenten móet u bij de gemeente afgeven en mag u niet thuis bewaren.
Meer informatie
Kijk voor uitgebreide informatie op www.landsmeer.nl.

www.landsmeer.nl

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
Openbare ruimte
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maan- Afsluiting Aalscholverweg
dag t/m vrijdag van 09:00-12:00 Van 29 oktober tot 17 november 2012 wordt een deel van de Aalscholuur, telefoon (020) 4877133.
verstraat afgesloten voor alle verkeer. Het gaat om het deel vanaf de
Talingweg tot en met de speelplaats en een gedeelte van de ScholekMeer informatie? sterstraat. De afsluiting is nodig voor de tweede fase van het project
www.landsmeer.nl vervanging riolering Scholeksterstraat-Aalscholverstraat e.o..
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte, de heren J. Wezel, M. Koster of R. Wouda, telefoon (020) 4877111.

woensdag 31 oktober om 20.00 uur
Agenda
• vaststelling korte verslagen 13 en 25 september 2012
• 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
• actualisering welstandsnota
• brandbeveiligingsverordening 2012
• uitbreiding uren griffier
• vaststellen van de begrotingswijzigingen

d.d. 18 oktober 2012
• De besluitenlijst van 12 juli 2012 is vastgesteld.
• De commissie adviseert voor zover aanwezig unaniem positief over
het vaststellen van de brandbeveiligingsverordening 2012. Positief
Landsmeer en Groen Links waren niet bij de beraadslaging vertegenwoordigd.
• De commissie geeft geen advies inzake de vaststelling van de begroting 2013. Alle fracties nemen het voor nader overleg terug naar de
fractie.

Commissie Grondgebied
d.d. 16 oktober 2012
• De besluitenlijst van 12 september 2012 is vastgesteld.
• De commissie adviseert verdeelt over het voorstel tot het vaststellen
van de geactualiseerde welstandsnota. De PvdA adviseert positief.
De fracties van GL, het CDA en D66 nemen het voor nader overleg
terug naar de fractie. De fracties van de VVD en Positief Landsmeer
waren niet bij de beraadslaging vertegenwoordigd.
• De commissie heeft daarnaast gesproken over de evaluatie van het
inrijverbod. Hier zijn geen conclusies over getrokken.

Voor meer uitgebreide informatie
www.landsmeer.nl
Afsluiting
Tijdelijk afsluiten Sportlaan
In het kader van de sanering van de Sportlaan wordt vanaf 5 november
2012 de Sportlaan deels afgesloten. De werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren. De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd
ter hoogte van het Cassandrahof. Het Cassandrahof en sommige woningen aan de Sportlaan zijn dan korte tijd niet bereikbaar. Wanneer dit
plaatsvindt is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.
Omwonenden worden voor die tijd geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woning.
Tijdens de werkzaamheden is de Sportlaan afgesloten voor al het
doorgaande verkeer. Voetgangers kunnen er, mits beperkt, wel langs.
De bewoners van de Sportlaan en Hermessingel kunnen gebruik maken van de Herculesweg. Dit geldt ook voor de bezoekers van het sportpark.
De sanering van de Sportlaan is onderdeel van het Breekoeverproject

