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Kompas Regiokrant

11 december 2012
6 december 2012 Wijnkerstmarkt in winkelcentrum Nieuwe Gouw op
16 december 2012.
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR Haarlem.

Uitgave: 50
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

VROM

VROM

Wat doen we met glas-, kleding- en papiercontainers rondom de jaarwisseling?

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Aangevraagde vergunningen
Om problemen tijdens de jaarwisseling te voorkomen is besloten om Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
vooraf maatregelen te treffen. Dit houdt in dat de kleding-, papier- en (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Datum ontv.
perceel
onderwerp
30 november 2012 Purmerland 45
aanvraag woonglascontainers op vrijdag 28 december aanstaande geleegd worden. Informatie: afdeling Openbare Orde & Veiligheid.
vergunning kerk
De kledingcontainers en de bovengrondse papiercontainers worden
Purmerland
Publiekszaken
daarna naar de gemeentewerf gebracht. De ondergrondse papiercon03 december 2012 Calkoenstraat 13A en 13B oprichten 2 woningen tainer en de glascontainers worden afgesloten. Alle containers worden
Derde Europese Rijbewijsrichtlijn
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van op woensdag 2 januari 2013 weer teruggeplaatst of geopend.
Wij verzoeken u hier bij het wegbrengen van uw afval rekening mee te Voor het besturen van een auto, vrachtwagen, bromfiets of ander
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
motorvoertuig heeft u een rijbewijs nodig. Er komen nieuwe regels
houden.
Informatie: afdeling VROM
voor het rijbewijs. Zo krijgt het motorrijbewijs 3 categorieën. De miniVerleende vergunningen
mumleeftijd verandert bij de rijbewijzen A, C en D en een rijbewijs met
Wijziging inzameldag GFT- en
Datum verz
perceel
onderwerp
de categorie C of D is 5 jaar geldig.
huishoudelijk afval
04 december 2012 Kanaaldijk 12
oprichten woning
De veranderingen gaan in vanaf 19 januari 2013. De veranderingen zijn
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen 6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige
voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling VROM.

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. Ook kan het zijn dat
de route enigszins wijzigt. Het is daarom van
belang dat u de afvalcontainer op de inzameldag vóór 7.30 op de aanbiedplaats neerzet.

een gevolg van de invoering van de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

Afvalkalender 2013
De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de afvalkalender 2013. Deze afvalkalender wordt samen met het Kompas
op 18 december aanstaande huis aan huis verspreid.

Gemeenteraad

Bent u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs A, B of BE, C
of CE, D of DE? Dan blijven voor u de oude regels van kracht. Behalve als
de nieuwe regels gunstiger zijn, dan gelden deze. Meer informatie
hierover kunt u vinden op www.landsmeer.nl

Openbare vergaderingen

Verleende vergunningen
Datum verz.
perceel
30 november 2012 Dorpsstraat 43

onderwerp
uitbreiden huisartsenpraktijk

Openbare orde en veiligheid

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.
• Vragen halfuur.

Beroep: In gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt
zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift is ingediend
kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling
bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Juist parkeren. Zo doe je dat!

U kunt het beroep en het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Informatie: afdeling VROM.

De bekeuring voor deze overtredingen kosten 85 euro, exclusief 7 euro
administratiekosten. Dat is veel geld. We zetten daarom de belangrijkste parkeerregels op een rij, zodat u op de juiste manier kunt parkeren
binnen de gemeente.
Hoorzitting bezwaarschriftencommissie Landsmeer
• Het is niet toegestaan om een auto op het trottoir te parkeren - ook
18 december om 19.30 uur gemeentehuis
niet met twee wielen, het zogenoemde Canadees parkeren.
• Uitgezonderd hiervan zijn de straten waar dit is aangegeven met het Agenda
19.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van 23 oktober 2012 waarbord.
bij de aanvraag om een ontheffing van het inrijverbod is
• Op een woonerf is het verplicht om op een parkeerplaats te parkeren.
afgewezen;
• De auto stilzetten of parkeren op een fietsstrook is niet toegestaan.
20.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van 14 september 2012
Verleende vergunningen op grond van de
betreffende de invordering van ontvangen bedragen;
20.30
uur
Bezwaarschrift tegen het besluit van 4 oktober 2012, waarAlgemene Plaatselijke Verordening (APV)
bij het verzoek om nadeelcompensatie in verband met de
Datum verz.
Onderwerp
wegafsluiting van het Zuideinde is afgewezen.
4 december 2012 Geluidsontheffing aan I.V.V. op 6 januari 2013;

Sanering Sportlaan/ terrein Breekoever
afgerond
De sanering van het Breekoeverterrein is afgerond. Eigen Haard is
nu gestart met de bouw van fase 2 van het Breekoever project.
Hiervoor werd op 4 december jongstleden het startschot gegeven.
In deze fase worden 21 koopwoningen 13 sociale huurwoningen
gerealiseerd.

Voor het inzien van bestemmingsplannen en ter inzage
liggende bouwplannen kunt u
Openbare ruimte
terecht in de inzageruimte. Voor
informatie of het maken van een
Stopverbod tijdens lichtjesroute
afspraak met een medewerker
Jaarlijks blijkt dat, naast de slechte bereikbaarheid voor calamiteitenBouwzaken, T: (020) 4877166.
De afspraken worden gepland verkeer, tijdens de "lichtjesparade" op het Noordeinde, Den Ilp en
Purmerland hinder wordt ondervonden van de geparkeerde auto's op
tussen 9:00 en 11:00 uur.
of langs de weg. Om verkeersopstoppingen en/of gevaarlijke situaties
Omgevingsloket
te voorkomen wordt in de periode van zondag 16 december 2012
Voor informatie, het maken van tot en met zondag 6 januari 2013 tussen 17.00 en 23.00 uur een
een afspraak en het aanvragen stopverbod ingesteld. Dit stopverbod geldt aan beide zijden van de
van een omgevingsvergunning weg, door plaatsing van bord E2 (stopverbod), op het wegvak Noorheeft de gemeente het omgedeinde tussen de Lisstraat en Den Ilp en het wegvak Den Ilp tussen het
vingsloket ingesteld.
U kunt contact opnemen met Noordeinde en de beheergrens (Den Ilp 136) met het Hoogheemraadeen medewerker tijdens het schap Hollands Noorderkwartier. De politie gaat hierop actief handhatelefonische spreekuur op maan- ven.
dag t/m vrijdag van 09:00-12:00 Camerahandhaving
uur, telefoon (020) 4877133.
Houdt u rekening met het inrijverbod tussen 16.00 en 19.00 uur voor
de richting Landsmeer naar Purmerend. Ter hoogte van de MolenzijlMeer informatie? brug wordt het inrijverbod, ook tijdens de lichtjestour, gehandwww.landsmeer.nl haafd door een camera.

www.landsmeer.nl

De laatste tijd krijgt de handhaver van de gemeente regelmatig vragen
van automobilisten over waarschuwingen en bekeuringen die zij van
hem ontvangen voor fout parkeren. Het gaat dan vooral om overtredingen als: de auto op het trottoir parkeren of de auto op een fietsstrook
stil laten staan in afwachting van het moment dat het inrijverbod niet
geldt in Purmerland of Den Ilp. Overtreders ontvangen onherroepelijk
een bekeuring hiervoor van de handhaver van de gemeente of de
politie.

Wist u dat……?
*Op Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december) onze medewerkers weer klaar
staan voor uw ritopdracht. U kunt uw ritten voor deze dagen doorgeven tot en met 22
december 2012. Op de Kerstdagen zelf kunt u geen rit meer boeken!
* U op Oudjaar en op Nieuwjaarsdag ook gebruik kunt maken van ons vervoersysteem.
Boeken kan tot en met 29 december, dan is het voor ons geen probleem.
*Op Oudejaarsavond rijden wij net als het openbaar vervoer tot 20:00 uur. Daarna
zijn wij gesloten, al is het maar van korte duur.
Op Nieuwjaarsdag beginnen we weer te rijden om 09:30 uur. We schrijven dit maar in
het klein. Want na al het gefeest is zo vroeg opstaan niet echt fijn!
Graag willen wij u bedanken voor het afgelopen jaar en uw vertrouwen in ETS.
Volgend jaar hopen wij u weer te kunnen vervoeren van adres tot adres.
Directie en medewerkers van ETS

