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Kompas Regiokrant

4 december 2012
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 woonen bedrijfsruimten 2013; Verordening toeristenbelasting 2013;
De commissieleden van de andere commissies zijn welkom hierbij aan
te schuiven.

Uitgave: 49
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

Burgerlijke stand

www.landsmeer.nl

Aangifte van partnerschapregistratie
22 november 2012: Danny Bakker en Kimberley Sabine Stéphanie
Akkersdijk

Doe ook mee met Burgernet!

Huwelijk
23 november 2012: Gabriël Michel Kamel Asaad Awad Awad en Amanda Antoinette van Domburg
Geboren
28 november 2012: Izai Mias van der Hout, zoon van Nanette Lisa de
Lange en Jeroen van der Hout

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

VROM

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv.
perceel
onderwerp
23 november 2012 Purmerland 75 oprichten woning met
bijgebouw
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

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

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.
Aanmelden
Iedere inwoner van de gemeente Landsmeer heeft een envelop
met informatie in de brievenbus gekregen. De informatie is ook te
vinden op www.mijnburgernet.nl, net als een instructiefilmpje en
een inschrijvingsformulier.

Openbare ruimte
Op maandag 10 december aanstaande repareert
de gemeente defecte openbare verlichting. Wilt u
defecte straatlantaarns in uw straat of buurt voor
die tijd doorgeven? Geef bij voorkeur adres en het
nummer dat op de lichtmast staat door. U kunt
elke werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur bellen met de afdeling
Openbare Ruimte, telefoon (020) 4877179.

Wijziging inzameldag GFT- en
huishoudelijk afval
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.
Afvalkalender 2013
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.

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de

Publiekszaken
Gemeente Landsmeer zet vrijwilligers in
het zonnetje
Elk jaar wordt in december de
Internationale Dag van de Vrijwilliger gevierd. Op deze dag wordt
wereldwijd uitgebreid aandacht
besteed aan de belangrijke
functie van vrijwilligers in de
samenleving op het gebied van
sport, gezondheidszorg, culturele
activiteiten en andere maatschappelijke terreinen. Ook de gemeente
Landsmeer grijpt deze gelegenheid aan om haar waardering te uiten
voor de vele vrijwilligers die actief zijn in de gemeente.
Het gemeentebestuur wil tijdens een feestelijke bijeenkomst deze
vrijwilligers extra bedanken voor hun inzet. Op vrijdag 7 december
zet burgemeester Tange daarom op het gemeentehuis 34 vrijwilligers in het zonnetje die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de lokale samenleving.
De vrijwilligersorganisaties hebben zelf vrijwilligers voorgedragen
waarvan zij vinden dat die wel eens extra in het zonnetje gezet
mogen worden. De enige voorwaarde was dat deze man of vrouw,
jongen of meisje, zich op vrijwillige basis verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving.

Het aanwijzen van een vrije aanplakplaats in Landsmeer aan de
Raadhuisstraat naast het gemeentehuis.

Openbare vergaderingen

Het besluit ligt vanaf heden 6 weken ter inzage op het gemeentehuis.

Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken

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.

Dinsdag 11 december om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
• 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.

Leer alles over hoe uw gemeente werkt!
Kom naar de informatiebijeenkomst op 19 december
Bent u inwoner van de gemeente Landsmeer? Heeft u altijd al
willen weten hoe uw gemeente in elkaar steekt en hoe u invloed
kunt uitoefenen op het gemeentebestuur? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van de gemeente Landsmeer ‘Hoe werkt de
gemeente’. In deze bijeenkomst leert u alles over hoe de gemeente
wordt bestuurd, hoe politieke besluitvorming werkt en hoe u
invloed kan uitoefenen op het gemeentebestuur.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 december
van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis. Deelname is
gratis.

Controle openbare verlichting

Voor het inzien van bestemmingsplannen en ter inzage Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Onderwerp
liggende bouwplannen kunt u Datum verz.
terecht in de inzageruimte. Voor 28 november 2012 Kerstmarkt in Landsmeer op 9 december 2012
informatie of het maken van een
afspraak met een medewerker
Aanwijzen openbare plakplaats
Bouwzaken, T: (020) 4877166.
Burgemeester en wethouders hebben op 19 november 2012 op
De afspraken worden gepland
grond van artikel 2:42 van de APV het volgende besluit vastgetussen 9:00 en 11:00 uur.
steld:

Omgevingsloket

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!

Gemeenteraad

Donderdag 6 december 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
• Inspreek mogelijkheid;
• 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;

Programma:
19.30 uur Inloop met politieke markt
20.00 uur Informatiebijeenkomst hoe werkt de gemeente
eigenlijk?
22.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje
Doel van deze avond is om burgers inzicht te geven in hoe het
lokale bestuur werkt en bij wie inwoners en ondernemers het
beste kunnen aankloppen om plannen bij te sturen of nieuwe
ideeën voor te leggen.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:
• Wat zijn de rollen en werkzaamheden van het college, de burgemeester en de gemeenteraad?
• Hoe zit het besluitvormingsproces in elkaar?
• Hoe gaan commissie en raadsvergaderingen?
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst, vragen wij u om uzelf van
te voren op te geven. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 december bij
de griffier mw. C. Heusingveld, telefoon (020) 4877145 of per mail:
griffier@landsmeer.nl.
Om ervoor te zorgen dat iedereen vragen kan stellen en het een
interactieve bijeenkomst wordt hebben we het maximum aantal
deelnemers op 30 gesteld.
Let op: wie het eerst komt, het eerst maalt. Indien de bijeenkomst
vol zit, kunnen wij u noteren voor een mogelijke volgende bijeenkomst.

