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cument verloren, dan moet u aangifte doen van vermissing bij de
politie. Hiervoor kunt u dus niet terecht bij de gemeente. De politie
maakt een proces-verbaal op van uw aangifte. Alleen op vertoon van
het proces-verbaal van de politie kunt u een nieuw document bij de
gemeente Landsmeer aanvragen.

Uitgave: 48
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

Burgerlijke stand

Burgernet; unieke samenwerking

Overlijden
11 november 2012, Cornelis Klaasse Bos gehuwd met Jannetje de Jong
13 november 2012, Maarten Zoet gehuwd met
Leonora Matthea Wessels
14 november 2012, Gjildert de Jong gehuwd met Anna Kampen
19 november 2012, Marretje Susanna Wolfs gehuwd met Johan Goos

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!

Ondertrouw
19 november 2012, Jan Maas en Aletta Felina Johanna Kets
Huwelijk
19 november 2012, Cornelis Andries Nobel en Hennie Ab

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontvangst perceel
onderwerp
15 november 2012 Buitenhuislaan en
Zuiderzeelaan
oprichten 52 eengezinswoningen
16 november 2012 Roerdompstraat 21 plaatsen dakopbouw

Openbare ruimte
Wijziging inzameldag GFT- en huishoudelijk afval

Telefonisch spreekuur op:
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur
T: (020) 48 77 111

Met ingang van 1 januari 2013 wordt het afval in de gemeente Landsmeer niet meer op donderdag maar op woensdag opgehaald. Dit is het
gevolg van een wijziging van het inzamelbedrijf. Tot en met eind december 2012 blijft de wijze van afvalinzameling ongewijzigd.

Openbare Ruimte

Afvalkalender 2013

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

De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de afvalkalender 2013. In de loop van december 2012 wordt deze kalender huis aan
huis verspreid.

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.

Meer informatie?
www.landsmeer.nl

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 in-

Winkeltijdenwet

Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van Op grond van de winkeltijdenwet wordt ontheffing verleend van het
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
verbod om op zondag winkels geopend te hebben voor publiek. In de
Informatie: afdeling VROM
gehele gemeente mogen op zondag 9, 16 en 23 december 2012 de
winkels geopend zijn voor publiek.
Verleende vergunningen
Datum verzending perceel
onderwerp
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
15 november 2012 diverse locaties
kappen van bomen
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd be15 november 2012 De Gouwe 21 A t/m 21 E oprichten 5 woningen zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopibinnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd be- ge voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van
zwaarschrift indienen bij het college van b en w. Wanneer bezwaar is de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd 2003 BR Haarlem.
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeU kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
ling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt het verzoek
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
Informatie: afdeling Openbare Orde en Veiligheid.
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Huisvesting

VROM

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.

Exceptioneel transport naar Noordeinde 26
Op woensdag 28 november aanstaande om circa 5.30 uur ‘s morgens vindt een exceptioneel transport plaats met een breedte van
4,75 m (prefab kelder in verband met aanbouw nieuwe woning)
vanaf de A10 (afslag S117) via Zuideinde, Dorpsstraat en Noordeinde naar de eindbestemming Noordeinde 26 in Landsmeer.
Wegens de breedte van dit transport worden bewoners langs de
bovengenoemde route verzocht op het tijdstip van het transport
geen auto’s op de rijweg te parkeren. In verband met het lossen
van het transport zal het Noordeinde ter hoogte van Noordeinde
26 op woensdag 28 november omstreeks 5.30 - 6.00 uur ’s morgens enige tijd zijn gestremd.

Openbare orde en veiligheid
Afsluiten Marktplein
Vanwege de te houden Kerstmarkt op 9 december op het Marktplein is
het noodzakelijk dat het plein wordt afgesloten voor het autoverkeer. Er
kan ook niet geparkeerd worden. De parkeergarages voor omwonenden zijn wel bereikbaar.
De afsluiting geldt van zaterdag 8 december vanaf 18.00 uur tot zondag 9 december 22.00 uur. Het evenement vindt plaats op zondag 9
december van 13.00 tot 21.00 uur.

www.landsmeer.nl

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u melden of brengen bij het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente Landsmeer in het gemeentehuis. Hieronder leest u wat u kunt doen als u iets gevonden of verloren hebt.
Heeft u iets verloren?
Aangifte:
Bij beroving of diefstal van uw eigendom moet u altijd aangifte doen
bij de politie.
Melding:
• Uw verlies kunt u melden bij de gemeente. Doe dat bij voorkeur
digitaal per e-mail via gemeente@landsmeer.nl
• Als dit voor u niet mogelijk is, dan kunt u persoonlijk naar het KCC
in het gemeentehuis gaan of bellen (020-4877111). Als u uw
verloren voorwerp meldt, dan weten wij wat u kwijt bent en wat
uw naam en adres is. Wij proberen vervolgens de gevonden voorwerpen te ‘matchen’ met de verloren voorwerpen.
• Wij raden u aan om ook zelf regelmatig op de site
www.landsmeer.nl naar uw verloren eigendom te zoeken. U kunt
het beste ook over een paar weken nog eens kijken of bij ons
informeren. Soms duurt het lang voordat mensen gevonden
voorwerpen bij ons melden.
• Bij de afdeling KCC kunt u gevonden voorwerpen ophalen als deze
uw eigendom blijken te zijn. Neemt u dan iets mee om te bewijzen dat het voorwerp van u is. Bij een mobiele telefoon neemt u
bijvoorbeeld uw lader mee. Of een foto of een aankoopbewijs als
het om een ander voorwerp gaat. Wij vragen u ook om uw legitimatiebewijs te tonen.
Sleutels, (zonne)bril of paraplu kwijt?
Sleutelbossen, (zonne)brillen of paraplu’s worden niet geregistreerd,
want het is ondoenlijk om deze uitgebreid te gaan omschrijven. Als u
deze vindt kunt u deze naar het gemeentehuis brengen.
Bent u uw sleutelbos, (zonne)bril of paraplu kwijt, vraag dan gerust
aan de afdeling Burgerservice of u mag kijken of uw eigendom
gevonden is.
Rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument kwijt?
Heeft u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendo-

Als u uw document verloren hebt en u kunt even zonder, is het vaak
handig om even te wachten met het doen van aangifte omdat de
kans bestaat dat het document nog gevonden wordt. Als uw document bij de gemeente wordt gebracht, sturen wij u bericht dat u het
kunt komen halen. Eerst wordt gecontroleerd of het document
teruggegeven kan worden. Als u niet in Landsmeer woont, worden
deze documenten naar uw eigen gemeente doorgestuurd door ons.
Bewijs van vermissing nodig?
Heeft u iets verloren en hebt u een bewijs van de melding bij de
gemeente van een verloren voorwerp nodig, dan kunt u een e-mail
sturen aan gemeente@landsmeer.nl of u komt langs in het gemeentehuis.
Dit geldt niet voor uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. U moet bij de politie aangifte doen van vermissing van deze documenten voordat u een nieuw document aanvraagt.

Openbare vergaderingen
Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken
op donderdag 6 december 2012 om 20:00
Agenda
• Inspreek mogelijkheid;
• Mededelingen;
• Vaststelling besluitenlijst van de commissie ABZ van 15 november
(besluitvormend);
• Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Landsmeer (adviserend):
• Belasting voorstellen en verordeningen: (adviserend)
Verordening afvalstoffenheffing 2013; Verordening hondenbelasting
2013; Legesverordening 2013 met bijbehorende tarieventabel;
Verordening liggelden 2013; Verordening lijkbezorgingsrechten
2013; Verordening marktgelden 2013; Verordening op de heffing en
inning van de onroerende zaakbelasting 2013; Verordening parkeerbelastingen 2013; Verordening precariobelasting 2013; Verordening
op de heffing en invordering rioolheffing 2013; Verordening op de
heffing en inning van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013; Verordening toeristenbelasting 2013;
• Rondvraag
De commissieleden van de andere commissies zijn welkom hierbij aan
te schuiven.

Gemeenteraad
dinsdag 11 december om 20.00 uur
Agenda
• Mededelingen;
• Vaststelling kort verslag van 28 november;
• 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;
• Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Landsmeer;
• Belasting voorstellen en verordeningen:
Verordening afvalstoffenheffing 2013; Verordening hondenbelasting 2013; Legesverordening 2013 met bijbehorende tarieventabel;
Verordening liggelden 2013; Verordening lijkbezorgingsrechten
2013; Verordening marktgelden 2013; Verordening op de heffing en
inning van de onroerende zaakbelasting 2013; Verordening parkeerbelastingen 2013; Verordening precariobelasting 2013; Verordening
op de heffing en invordering rioolheffing 2013; Verordening op de
heffing en inning van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013; Verordening toeristenbelasting 2013;
• Vaststellen van de begrotingswijzigingen.
• Vragen halfuur.

Adviezenlijst
Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken
van 15 november 2012
• De besluitenlijst van 18 oktober 2012 is vastgesteld.
• De commissie adviseert voor zover aanwezig unaniem positief over
het vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2012. Positief Landsmeer, Groen Links en het CDA waren niet bij de beraadslaging vertegenwoordigd.
• De commissie heeft opiniërend gesproken over het aanwijzen van
een openbare plakplaats. De commissie voor zover aanwezig was
unaniem positief over het aanwijzen hiervan. Positief Landsmeer,
Groen Links en het CDA waren niet bij de beraadslaging vertegenwoordigd.

