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Kompas Regiokrant

Uitgave: 45
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

Belastingen

Welstandsnota treedt in werking

Vanaf maandag 12 november controleert Holland Ruiter namens de
gemeente Landsmeer het hondenbezit. De controleurs kunnen bij elke
woning aanbellen. Ze zijn in het bezit van een legitimatiebewijs en
zullen enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond.
Als er niemand thuis is, en de controleur vermoedt één of meerdere
honden op het adres, dan laat hij een informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting achter.

De gemeenteraad heeft woensdag 31 oktober 2012 de ‘Welstandsnota
Landsmeer 2012’ vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de
‘Welstandsnota Landsmeer 2011’. De nota treedt op woensdag 7 november 2012 in werking. Op grond van artikel 8:2 sub a van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de vaststelling van de ‘Welstandsnota
Landsmeer 2011’ geen beroep mogelijk.

Zet een vrijwilliger in het
zonnetje!
Elk jaar vieren we op 7 december de
Internationale dag van de Vrijwilliger. Op
deze dag wordt wereldwijd uitgebreid
aandacht besteed aan de belangrijke functie van vrijwilligers op het
gebied van sport, gezondheidszorg, culturele activiteiten en andere
maatschappelijke terreinen.
Ook in Landsmeer zijn vele vrijwilligers actief. Bijvoorbeeld bij de
muziekvereniging, de sportvereniging, in de het dienstencentrum of
bij Wonen-Plus. De inzet van deze vrijwilligers is onmisbaar voor de
Landsmeerse samenleving. Daarom verdienen de vrijwilligers het
om eenmaal paar jaar in het z☼nnetje te worden gezet.
De gemeente Landsmeer benut de Dag van de Vrijwilliger om haar
waardering voor de vrijwilligers die actief zijn in de gemeente te
uiten. Dit doen wij tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Landsmeer op vrijdag 7 december a.s.
Wie er op 7 december in het z☼nnetje worden gezet bepalen de
organisaties zelf. De gemeente heeft daarom deze week zoveel
mogelijk organisaties aangeschreven met de oproep om vrijwilligers
aan te melden voor een z☼nnetje.

Openbare Ruimte
Informatie en klachten:
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:00 uur
T: (020) 48 77 179

Hebt u als organisatie geen brief ontvangen en werkt u wel met
vrijwilligers? Neem dan contact op met de gemeente Landsmeer,
telefoon (020) 4877111 of per e-mail:
vrijwilligerswerk@landsmeer.nl.

VROM

U vindt het aanmeldingsformulier ook op de gemeentelijke website:
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
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
uur, telefoon (020) 4877133.

Meer informatie?
www.landsmeer.nl

(Gemeentewet artikel 139, Woningwet artikel 12a lid 1)

De welstandsnota bevat door de gemeenteraad vastgestelde beleidsreIedereen die één of meer honden houdt, moet hondenbelasting beta- gels die burgemeester en wethouders toepassen bij beoordeling van
len en is wettelijk verplicht daarvan zelf aangifte te doen.
het uiterlijk en de plaats van bouwwerken en standplaatsen. Elk bouwwerk moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Deze eisen zijn
in de nota verwoord. Wanneer u bouwplannen heeft, kunt u aan de
Burgerlijke stand
hand van de welstandsnota vooraf nagaan, welke eisen van welstand
Ondertrouw
voor uw bouwwerk en voor uw gebied gelden.
19 oktober 2012 Cas van den Berg en Karlijn van der Ploeg

Vindt u ook dat vrijwilligerswerk waardering verdient? En kent u een
vrijwilliger in uw organisatie die een z☼nnetje verdient? Maak dit
dan voor 24 november kenbaar bij de gemeente Landsmeer via het
daarvoor bestemde formulier dat is verzonden bij de brief.

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.

VROM

Hebt u een hond? Zo ja: hebt u hondenbelasting
betaald?

Publiekszaken

6 november 2012

De nota is herzien ten aanzien van het actualiseren van de criteria voor
Luyendijk- Zuid en het toevoegen van de criteria voor zorgboerderij
Balder. Tevens is de tekst ‘witte steen als hoofddrager is niet toegestaan’
in de volgende gebieden geschrapt:
• A1. Dorpscentrum Landsmeer
• A2. Dorpscentrum Purmerland
• B1. Linten Landsmeer - Den Ilp
• B2. Linten Van Beekstraat en Raadhuisstraat
• E. Landelijk gebied (overig gebied)

Openbare vergaderingen
Gemeenteraad
op dinsdag 6 november om 14.00 uur
Agenda
• Behandeling en vaststelling Programmabegroting 2013

Commissie Grondgebied

op dinsdag 13 november 2012 om 20.00 uur
Agenda
• Vaststelling besluitenlijst 16 oktober 2012 (besluitvormend)
• Ingekomen post: b. en w. besluitenlijsten 9 oktober tot en met 6
Vanaf woensdag 7 november 2012 ligt de ‘Welstandsnota Landsmeer
november 2012
2012’ voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. De welstandsnota
• Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012
is ook te bekijken via de link http://www.landsmeer.nl/loket_lands
(adviserend)
meer/omgevingsloket/welstand
• Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Landsmeer 2013-2017
(adviserend)
Openbare ruimte
• Uitgangspuntennota bestemmingsplan Luijendijk-Zuid 2013
(adviserend)

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken Commissie Samenleving
bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast op 14 november 2012a anvang: 20.00 uur
Agenda
te stellen:
• Besluitenlijst 10 september (ter vaststelling)
Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s)
• B & W. besluitenlijsten 4 september tot en met 6 november 2012
van:
• Verordening clientenparticipatie gemeente landsmeer 2012
• Kerkebreek 22 te Landsmeer
(adviserend)
• Zonnehof 6 te Landsmeer
• Wijzigingsverordeningen WWB (adviserend)
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit • Reintegratieverordening gemeente Landsmeer 2012
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van • Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012
burgemeester en wethouders van Landsmeer. Wanneer bezwaar is • Toeslagenverordening WWB 2012
gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd • Zienswijze begroting Baanstede en toekomstrichting Baanstede
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank. AfdeCommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
ling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
op donderdag 15 november om 20:00 uur
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
Agenda
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
• Vaststelling besluitenlijst van 18 oktober (besluitvormend)
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
• Ingekomen stukken: b. en w. besluitenlijsten 9 oktober tot en met 6
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden
november 2012
• 2e bestuursrapportage 2012 (adviserend)
Openbare orde en veiligheid
• Aanwijzen van een openbare plakplaats (opiniërend)
• Kennismaking directeur veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en
Verleende vergunningen op grond van de
informatie over de consequenties wet veiligheidsregio’s
Gemeenteraad
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
op woensdag 28 november om 20.00 uur
Datum verz. Onderwerp
Agenda
31 oktober 2012 Geluidsontheffing aan Dorpshuis De Burcht op
• Vaststelling korte verslagen 10 oktober, 31 oktober en 6 november
17 november 2012
2012 (op- en/of aanmerkingen op eventuele taal- en/of typefouten
31 oktober 2012 Geluidsontheffing aan Eetcafé Juffrouw Tok Tok op
vóór 27 november 2012 indienen bij de griffier);
10 november 2012
•
Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
31 oktober 2012 Geluidsontheffing aan Café de Drie Zwanen op 17 en
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
24 november en op 8 en 15 december 2012
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
de vergaderingen van deze bestuursorganen;
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd be•
Uitgangspuntennota bestemmingsplan Luijendijk-Zuid 2013
zwaarschrift indienen bij het college van b en w. Wanneer bezwaar is
•
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Landsmeer 2013- 2017
gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd
•
Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt het verzoek • Verordening clientenparticipatie gemeente Landsmeer 2012
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank • Reintegratieverordening gemeente Landsmeer 2012
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel • Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de • Toeslagenverordening WWB 2012
• Zienswijze begroting Baanstede en toekomstrichting Baanstede
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
• 2e bestuursrapportage 2012
• Vaststellen van de begrotingswijzigingen en de voortgang regionaliwww.landsmeer.nl
sering brandweer (infomerend)

