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Kompas Regiokrant

20 november 2012
komst van de gemeente Landsmeer ‘Hoe werkt de gemeente’. Deze
bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 december van 19.30 tot
22.00 uur in het gemeentehuis. Deelname is gratis.
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.

Uitgave: 47
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
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

Aangevraagde vergunningen
12 november 2012 Zuideinde 74D plaatsen olie/water afscheidingsput t.b.v. een autopoetsbedrijf
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. 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, telefoon: (020) 4877166
(de afspraken worden gepland tussen 9 en 11 uur). Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.

Verleende vergunningen

Receptie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

VROM

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.

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

14 november 2012 Rondebreek 206 plaatsen dakkapel aan de
voorzijde
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van b en w. 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.

Openbare orde en veiligheid

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 de informatiebijeenkomst is 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.
12 november 2012 Sinterklaasintocht in Landsmeer
Wat zijn de rollen en werkzaamheden van het college, de burgemeesop 24 november 2012
ter en de gemeenteraad? Hoe zit het besluitvormingsproces in elkaar?
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
Hoe gaan commissie en raadsvergaderingen? Dit zijn enkele vragen die
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd beworden beantwoord in deze bijeenkomst.
zwaarschrift indienen bij het college van b en w. Wanneer bezwaar is
gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd Meer informatie en aanmelden
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afde- Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst, geeft u zich dan uiterlijk 14
ling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt het verzoek december op bij de griffier mw. C. Heusingveld, telefoon (020) 4877145
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank of per mail: griffier@landsmeer.nl.
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel Om ervoor te zorgen dat iedereen vragen kan stellen en het een interbeschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de actieve bijeenkomst wordt hebben we het maximum aantal deelnegenoemde site voor de precieze voorwaarden.
mers op 30 gesteld. Let op: wie het eerst komt, het eerst maalt. Indien

Verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

de bijeenkomst vol zit, kunnen wij u noteren voor een mogelijke volIn 2008 is door het college van BenW een nota standplaatsenbeleid gende bijeenkomst.
vastgesteld. Ten opzichte van het beleid van 2008 zijn er enkele wijziOpenbare vergaderingen
gingen.
• In het standplaatsenbeleid van 2008 waren twee standplaatsen
Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie
opgenomen aan de Burgweg te Landsmeer die bij opzeggen niet
op dinsdag 20 november 2012 om 19.30 uur
meer opnieuw ingevuld worden. Inmiddels is één van deze standAgenda
plaatsen opgezegd. In het standplaatsenbeleid 2012 is niets meer
• Bezwaarschrift tegen het besluit van 17 september 2012 betreffende
opgenomen over de opgezegde standplaats aan de Burgweg te
de indicatie huishoudelijke hulp;
Landsmeer.
Openbare ruimte
•
Bezwaarschrift tegen het besluit van 14 september 2012 betreffende
• Door een aantal tekstuele aanpassingen sluit het beleid weer aan op
de invordering van ontvangen bedragen;
Tijdelijke afsluiting Sportlaan
de huidige situatie.
De sanering van de Sportlaan start 26 november (en niet, zoals eerder • Het schema met de bezettingsgraad is op de huidige stand van
Gemeenteraad
zaken aangepast.
bericht, 5 november). Het werk duurt ongeveer twee weken. Op 14
op woensdag 28 november om 20.00 uur
december moet het werk gereed zijn.
Op grond van de inspraakverordening maken BenW bekend dat de Agenda

Aangepast standplaatsenbeleid

De saneringswerkzaamheden beginnen aan het Cassandra hof en conceptnota ter inzage ligt van 21 november 2012 tot 2 januari 2013. • Vaststelling korte verslagen 10 oktober, 31 oktober en 6 november
Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen gedurende deze periode
eindigen bij de parkeerplaats sportterrein.
2012 (op- en/of aanmerkingen op eventuele taal- en/of typefouten
kenbaar
maken.
vóór 27 november 2012 indienen bij de griffier);
Tijdens het werk is de Sportlaan afgesloten voor alle verkeer. Er blijft
•
Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
wel beperkte ruimte voor voetgangers. Bewoners van de Sportlaan en
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
Hermessingel en bezoekers van het sportpark kunnen gebruik maken
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
van de Herculesweg.
de vergaderingen van deze bestuursorganen;
•
Uitgangspuntennota bestemmingsplan Luijendijk-Zuid 2013
Diverse asfaltreparaties in Landsmeer
• Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Landsmeer 2013- 2017
Op maandag 19 november is gestart met reparaties aan de diverse
• Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012
asfaltverhardingen in de gemeente Landsmeer. De werkzaamheden De gemeente Landsmeer heeft besloten de ambtelijke samenwerduren ongeveer één week. Maandag en dinsdag worden de kleinschali- king met de gemeenten Edam-Volendam en Waterland niet verder • Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012
ge klusjes en de locaties buiten de doorgaande route meegenomen. uit te bouwen. De gemeente Landsmeer beëindigt de raamover- • Re-integratieverordening gemeente Landsmeer 2012
• Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012
Vanaf woensdag vinden werkzaamheden plaats op ‘het lint’.
eenkomst "Samenwerking IJsselmeergemeenten" die in septem• Toeslagenverordening WWB 2012
Aannemer VBK Hoorn voert de werkzaamheden overdag uit. Er zullen ber 2011 is gesloten. De gemeente Edam-Volendam had al in een • Zienswijze begroting Baanstede en toekomstrichting Baanstede
geen wegafsluitingen plaatsvinden. Enige verkeershinder valt niet te eerder stadium aangegeven de samenwerking op een laag pitje te • 2e bestuursrapportage 2012
vermijden, maar men doet er uiteraard alles aan om deze zo veel be- willen zetten vanwege de drukte rond de mogelijke fusie tussen de • Vaststellen van de begrotingswijzigingen en de voortgang regionaligemeente Edam-Volendam en Zeevang.
perken.
sering brandweer (infomerend)
De drie gemeenten verschillen van inzicht op welke wijze de saAfsluiting IJdoornlaan tussen Zuideinde en
menwerking in de bedrijfsvoering moet worden vormgegeven.
Adviezenlijst
Gemeenten beraden zich in de komende periode op de gevolgen
IJdoornlaan 10
Van 21 november tot en met 12 december 2012 verhoogt de gemeente van het stopzetten van de samenwerking.
Commissie Grondgebied
de weg en aangrenzende plantsoenen aan de IJdoornlaan. Tijdens het In wisselende samenstelling werken de gemeenten samen op het van 13 november 2012
werk kunt u niet parkeren in het werkgebied.
gebied van de taakvelden inkoop en sociale zaken. Deze samen- • De besluitenlijst van 16 oktober 2012 is vastgesteld.
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat delen van de IJdoornlaan werking verloopt naar tevredenheid en wordt voortgezet. Dat • De commissie adviseert verdeeld over het vaststellen van de verordevoor de nood- en hulpdiensten bereikbaar blijven. Overige voertuigen geldt ook voor de collegiale contacten tussen de drie gemeenten.
ning aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012. De VVD, Posihebben geen toegang tot het werkgebied.
tief Landsmeer en Lijst Maja van Campen adviseren positief. D66
neemt het mee terug naar de fractie. De PvdA en het CDA adviseren
Aannemer Floris Infra uit Wormer voert het werk uit; namens de gepositief mits er nog enkele punten in de verordening worden aangemeente begeleiden de heren J. Wezel (projectleider) en H. Heinen
past zoals het opnemen van een evaluatie en enkele onduidelijkhe(toezichthouder) het project.
Burgerlijke stand
den in de artikelen worden weggenomen. De fractie van GL was niet
Het werk is onderdeel van de jaarlijkse onderhoud van gemeente van
bij de beraadslaging vertegenwoordigd. Het college neemt de opOverlijden
openbare wegen en paden.
merkingen van de commissie mee terug en zal deze verwerken voor
9 november 2012 Sandra van den Heuvel gehuwd met
de raadsvergadering.
Robbie Buitenhuis
•
De commissie adviseert grotendeels positief over de vaststelling over
Hendrikus Dirk van Es gehuwd met
het verbreed rioleringsplan Landsmeer 2013 – 2017. De VVD, PvdA,
Arendina Klaasje Woutera Margaretha Krikke
Lijst Maja van Campen, D66 en het CDA adviseren positief. Positief
11 november 2012 Cornelis Klaasse Bos gehuwd met Jannetje de Jong
Landsmeer neemt het voor nader overleg terug naar de fractie. De
fractie van GL was niet bij de beraadslaging vertegenwoordigd.
13 november 2012 Maarten Zoet gehuwd met
•
De commissie adviseert in meerderheid positief over de vaststelling
Leonora Matthea Wessels
van de uitgangspuntennota bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013.
De VVD, PvdA, Lijst Maja van Campen, D66 en het CDA adviseren
Informatiebijeenkomst
positief. Positief Landsmeer neemt het voor nader overleg terug naar
de fractie. De fractie van GL was niet bij de beraadslaging vertegenHoe werkt de gemeente eigenlijk?
woordigd.
Bent u inwoner van de gemeente Landsmeer? Heeft u altijd al willen
weten hoe uw gemeente in elkaar steekt en hoe u invloed kunt uitoewww.landsmeer.nl
fenen op het gemeentebestuur? Kom dan naar de informatiebijeen-

Beëindiging samenwerking
IJsselmeergemeenten

