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Kompas Regiokrant

Uitgave: 51
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
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.

Nieuwjaarreceptie
Graag nodigen wij alle inwoners van Landsmeer, Den Ilp en Purmerland uit om op woensdag 2 januari 2013 van 19.00 uur tot
20.30 uur, met ons het glas te heffen en samen het nieuwe jaar in
te gaan.
Burgemeester Peter Tange houdt om kwart voor acht een nieuwjaarstoespraak.

18 december 2012

stemming benoemd tot wethouders van de gemeente Landsmeer.
Er is door de raad aan beide wethouders voor de duur van een jaar
ontheffing verleend voor van het vereiste van ingezetenschap.
De gemeenteraad heeft unaniem het initiatiefvoorstel van alle fracties
betreffende de aanvullende afspraken op de begroting 2013 – 2014
aangenomen.
Alle korte verslagen van 10 oktober, 31 oktober en 6 november zijn
vastgesteld.

De gemeenteraad heeft daarnaast de volgende besluiten genomen:
• De uitgangspuntennota voor bestemmingsplan ‘Luijendijk-Zuid
2013’ is vastgesteld en de raad heeft ingestemd met de start van de
volgende fase in de voorbereiding van bestemmingsplan ‘LuijendijkPubliekszaken
Zuid 2013’.
•
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Landsmeer voor de perioOp 11 december 2012 is door de gemeenteraad vastgesteld:
de 2013 t/m 2017 is vastgesteld.
• het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan;
• De Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2012 is vastgesteld
• de gemeentelijke aansluitverordening riolering.
• De Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012 is
Beide liggen met ingang van 19 december 2012 gedurende zes weken
vastgesteld en de oudere Verordening cliëntenparticipatie 2009 is
ter inzage in het gemeentehuis.
ingetrokken.
• De Re-integratieverordening gemeente Landsmeer 2012 is met
Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
terugwerkende kracht per 01-01-2012 vastgesteld en de Reintegratieverordening gemeente Landsmeer 2009 is ingetrokken.
maandag 24 december
•
De Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012 is
In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis en de gevastgesteld met terugwerkende kracht per 01-01-2012 en de Verormeentewerf op maandag 24 december gesloten. Donderdag 27
dening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010 is ingedecember kunt u weer op het gemeentehuis terecht tijdens de
trokken.
reguliere openingstijden. Maandag 31 december zijn wij geopend
• De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 is met terugtot 16.00 uur. Bij Burgerservice kunt u dan terecht van 9.00 tot
werkende kracht per 01-01-2012 vastgesteld en de toeslagenveror12.00 uur.
dening Wet werk en bijstand 2010 is ingetrokken.
Op woensdag 2 januari 2013 zijn wij geopend vanaf 9.30 uur.
• De 2e bestuursrapportage 2012 is vastgesteld en het voordelig saldo
van de 2e bestuursrapportage is toegevoegd aan de algemene
reserve.
Burgerservice
• De begrotingswijziging behorend bij bovenstaand besluit is vastgesteld.
Ondertrouw
Het voorgestelde besluit met betrekking tot de zienswijze begroting
12 december 2012, Nikita Oosterman en
Baanstede en toekomstrichting van Baanstede is geamendeerd vastgeGuillermo Antonio Galan Gaitan
steld.
Wij hopen u te mogen begroeten op 2 januari in het gemeentehuis.

Het amendement van Lijst Maja van Campen is unaniem door de raad
aangenomen waardoor het besluit wat vervolgens is aangenomen als
volgt luidt:
De raad bijeen op woensdag 28 november 2012 besluit
• Akkoord te gaan met toekomstrichting van Baanstede
• Akkoord te gaan met de zienswijze op de begroting 2013, onder
voorwaarde dat de daarin opgenomen financiële middelen t.b.v. de
herstructurering i.v.m. de nieuwe toekomstrichting, pas beschikbaar
komen nadat de raad van Landsmeer het herstructureringsplan /
transitieplannen voorzien van een plan van aanpak heeft goedgekeurd.
• Ten aanzien van de meerjarenbegroting 2014 – 2016 het algemeen
bestuur van de werkvoorziening Zaanstreek-Waterland baanstede te
verzoeken de Meerjarenbegroting 2014 – 2016 aan te houden totdat
het herstructureringsplan / transitieplan voorzien van een plan van
aanpak aan de raad van Landsmeer wordt aangeboden en door de
raad is goedgekeurd.
• Ten aanzien van het herstructureringsplan / transitieplan gaat de
raad ervan uit, dat:
• beschut werk aanwezig blijft;
• het plan van aanpak tussentijdse evaluatiemomenten bevat
waarin o.a. kan worden bezien of de toekomstrichting end e
doorlooptijd van de herstructurering realiseerbaar en haalbaar is;
• deze aan de raad van Landsmeer ter goedkeuring wordt aangeboden.

Adviezenlijst commissie Algemene Bestuurlijke
Zaken
6 december 2012
• De besluitenlijst van 15 november 2012 is vastgesteld.
• De commissie adviseert voor zover aanwezig unaniem positief over
het vaststellen van de verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Landsmeer. GroenLinks en het CDA waren niet bij de
beraadslaging vertegenwoordigd.
• De commissie adviseert voor zover aanwezig unaniem positief over
het vaststellen van de belasting voorstellen en verordeningen.
GroenLinks en het CDA waren niet bij de beraadslaging vertegenwoordigd.

Het gemeentebestuur van Landsmeer wenst U
fijne kerstdagen en een voorspoedig 2013

www.landsmeer.nl

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Datum verz.
Onderwerp
10 december 2012 Vergunning voor het organiseren van een
schaatstoertocht in het Ilperveld in het winterseizoen 2012/2013;
11 december 2012 Geluidsontheffing aan Eetcafé Juffrouw Tok Tok
op 31 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.
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 Openbare Orde & Veiligheid.

Openbare ruimte
Camerahandhaving

Omgevingsloket

Houdt u rekening met het inrijverbod tussen 16.00 en 19.00 uur voor
Voor informatie, het maken van de richting Landsmeer naar Purmerend. Ter hoogte van de Molenzijleen afspraak en het aanvragen brug wordt het inrijverbod, ook tijdens de lichtjestour, gehandhaafd
van een omgevingsvergunning door een camera.
heeft de gemeente het omgevingsloket ingesteld.
Afvalkalender 2013
U kunt contact opnemen met
een medewerker tijdens het Bij het Kompas van deze week ontvangt u de afvalkalender 2013.
telefonische spreekuur op maan- Mocht u de afvalkalender niet hebben ontvangen dan kunt u een
dag t/m vrijdag van 09:00-12:00 exemplaar ophalen op het gemeentehuis.
uur, telefoon (020) 4877133.

Advies- en besluitenlijsten
Meer informatie?
www.landsmeer.nl Verkorte besluitenlijst raadsvergadering
28 november 2012
De heer J.A. de Boer en de heer F.P. Doting zijn na een schriftelijke

Gebruikt frituurvet en bakolie?
In de gele container!

In Nederland zijn we goed in afvalscheiding. Het is een kleine
moeite en draagt bij aan een duurzame samenleving. Wist u dat
u net als glas, papier en plastic ook uw gebruikte frituurvet en
bakolie kunt inleveren? Bij steeds meer supermarkten, afvalscheidingsstations en (sport)clubs staan hiervoor gele containers.
Hoe?
Giet gebruikt frituurvet in de originele verpakking of een oude plastic fles.
Verzamel ook bakolie in een plastic pot of fles. Doe de afgesloten verpakking in een gele container bij u in de buurt. Alleen kleine restjes in de pan?
Veeg die met keukenpapier weg en gooi dat papier in de vuilnisbak.
Waarom?
Gebruikt frituurvet en bakolie die door toilet of gootsteen worden gespoeld, zorgen voor verstoppingen in het riool en extra werk bij de waterzuivering. Door beide in te leveren, kunnen vet en olie worden verwerkt
tot schone biobrandstof. Elke volle container levert bovendien geld op. Zo
bent u dus niet alleen duurzaam bezig, maar spekt u ook de kas van uw
(sport)club!
Kijk voor meer informatie
en inzameladressen op:
www.vetrecyclehet.nl

