Verwijderen boottrailer
De gemeente Landsmeer is op zoek naar de eigenaar van de boottrailer
welke in het gras bij Assemburg is geplaatst.

Uitgave: 22
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

Wmo-loket
Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur WMO:
T: 020 48 77 124
Woensdag 09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Donderdag 09.00 - 10:00 uur
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Buiten de openingstijden kunt u
een bandje inspreken. U wordt
de eerstvolgende woensdag of
vrijdag teruggebeld.

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 48 77 166. 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)-48 77 133.

Publiekszaken
Algemene Plaatselijke Verordening(APV)
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz. Onderwerp
14 mei 2012 Luilakviering in Sporthal ICL op 25 mei 2012;
21 mei 2012 Geluidsontheffing aan Sportcafé De Remise
op 2 juni 2012;
22 mei 2012 Geluidsontheffing aan Eetcafé Juffrouw Tok Tok
op 16 juni 2012;
22 mei 2012 Geluidsontheffing aan Eetcafé Juffrouw Tok Tok
op 7 juli 2012;
22 mei 2012 Geluidsontheffing aan Café De Driesprong
op 9 juni 2012;
22 mei 2012 Geluidsontheffing aan Café De Driesprong
op 13 juni 2012;
22 mei 2012 Geluidsontheffing aan Café De Driesprong
op 17 juni 2012;
23 mei 2012 Het houden van de koebootrace op 10 juni 2012
in Den Ilp;
23 mei 2012 Het houden van de Landsmeer open in het Sportpark
op 13 juli 2012;
Ten behoeve van de sportweek:
23 mei 2012 Het houden van een sloot-en slobrace met
katknuppelen op 1 juni 2012;
23 mei 2012 Ladies Night in Sporthal ICL op 7 juni 2012
van 20.00 tot 01.00 uur;
23 mei 2012 Artiestengala in Sporthal ICL op 8 juni 2012
van 20.00 tot 02.00 uur;
23 mei 2012 Sluitingsbal in Sporthal ICL op 8 juni 2012
van 20.00 tot 02.00 uur;
22 mei 2012 Boksgala in Sporthal ICL op 10 juni 2012
van 15.00 tot 20.00 uur;

EK, heeft de gemeente Landsmeer spelregels opgesteld, zodat het
evenement veilig kan plaatsvinden.
Horecaondernemer
In uw horecagelegenheid mag u een festiviteit organiseren, mits deze
past binnen de bestaande regels. Denkt u hierbij aan het maximale De boottrailer dient vier weken na deze publicatie van de openbare
aantal bezoekers, de brandveiligheid en de openings- en sluitingstij- weg verwijderd te zijn. Na deze termijn wordt de boottrailer op kosten
den.
van de eigenaren verwijderd. Meer informatie? Neem contact op met
de gemeente Landsmeer, 020 4877 138.
Horeca en terras
Het EK voetbal kijken via een gewoon televisiescherm op het terras
vallende onder de horecavergunning mag, maar houdt u er wel rekeVROM

Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
onderwerp
17 mei 2012 Kistenmakerseiland 4 aanleg steiger
21 mei 2012 Meerkoetstraat 7
plaatsen dakopbouw
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM
ning mee dat er geen bouwwerken, overkappingen of tribunes geplaatst mogen worden. Horecaondernemers die het terras willen
inrichten met statafels, buffetten, tapinstallaties of grotere tv schermen
hebben een evenementenvergunning nodig. Denkt u hierbij aan de
voorwaarden gesteld door de Stichting Videma. Het innemen van vrije
ruimtes op de openbare weg is niet toegestaan.
Muziek in horeca
Op het gebied van muziek en andere vormen van geluid gelden tijdens
het EK voetbal dezelfde regels als op andere dagen.

Verleende vergunningen
Datum verz. Perceel
onderwerp
zienswijzen
23 mei 2012 Talingweg 15 plaatsen dakopbouw
0
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.

Brandveiligheidsvoorschriften
Een feest zonder versiering is geen feest. Vele lokaliteiten zullen hier
dan ook toe overgaan, maar dit brengt risico's met zich mee op het
gebied van brandveiligheid.?Wees daarom extra alert op de brandveiligheid rondom het EK Voetbal. De horeca is over het algemeen goed op
Ontheffing artikel 35 op grond van de Drank- en Horecawet
de hoogte van de (brandveiligheids)regels: veilige versiering, adequate
Datum verz. Onderwerp
vluchtroutes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel bezoekers.
21 mei 2012 Café de Driesprong een buitentap op 9 juni 2012
Advieslijst
De brandweer controleert regelmatig samen met de horecaondernevan 17.00 tot 22.00 uur, 13 juni 2012 van 18.00 tot
23.00 uur, 17 juni 2012 van 18.00 tot 23.00 uur en van mers de brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen, ook tijdens Extra openbare raadsvergadering 22 mei 2012
21 juni 2012 tot 1 juli 2012 vanaf 18.00 tot 23.00 uur de EK!
Na hoofdelijke stemming is het volgende besluit genomen:
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning Voor niet-horecaondernemers
1. De Herziening grondexploitatie Luijendijk-Zuid per 1 januari 2012
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd be- • Voor het plaatsen van een scherm voor het tonen van EK wedstrijden
vast te stellen.
zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
in de openbare ruimte moet u een evenementenvergunning aanvra- 2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de financiële bijlagen
gen.
van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopiHet besluit is met 10 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. De
•
Buurtfeest: wanneer het voetbal kijken de vorm van een buurtfeest
ge voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van
aanwezigen van de fracties van de VVD, PvdA, D66 en het CDA hebben
krijgt, moet dit worden aangemeld bij de gemeente Landsmeer via
de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
voor gestemd. De fractie van PL heeft tegen gestemd. De fractie van GL
het meldingsformulier (https://publieksbalie.landsmeer.nl/
2003 BR Haarlem.
was niet aanwezig.
producten/evenementenvergunning). De melding of vergunningU kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
aanvraag moet vóór de activiteit worden ingediend.
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
•
Straat afzetten: buurtfeesten vinden bij voorkeur plaats in tuinen, op
Openbare Ruimte
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
pleinen of op grasvelden. U mag alleen een straat afzetten vlak voor,
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
tijdens en vlak na de Nederlandse wedstrijden én als de hulpdienStart werkzaamheden herinrichting Lisstraat
Informatie: afdeling Openbare Orde en Veiligheid.
sten er nog goed door kunnen. Er moet dan wel een melding voor
(deels) en Fuutstraat (deels)
Kennisgevingen
zijn gedaan zoals hierboven is vermeld.
De gemeente gaat de Lisstraat tussen de brug over de Gortersloot en de
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel • Alcohol: Tijdens en na een wedstrijd waarin het Nederlands elftal
brug over de Laansloot en de Fuutstraat tussen het kruispunt met de
4:8 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens
moet spelen, mag er geen alcohol verstrekt worden met een buitenTormentilstraat en de Lisstraat herinrichten. Aannemer GP Groot uit
zijn een drank- en horecavergunning te verlenen aan:
tap of horecapunt op de openbare weg. In de gemeente Landsmeer
Heiloo gaat de werkzaamheden uitvoeren. Het definitieve ontwerp
• Handboogschutterij Pijlsnel op de Scheepsbouwersweg 10 te Landszijn gebieden aangewezen waar het verboden is op een openbare
meer.
plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, voor de herinrichting kunt u inzien op de gemeentelijke website
Inzage: De aanvraag en de daarbij behorende stukken ligt tot en met
blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. www.landsmeer.nl.
13 juni 2012 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuis- • Beeldschermen mogen niet op de openbare weg worden gezet. Ook
Wanneer?
straat 1 te Landsmeer.
mogen beeldschermen niet op zo’n manier in een café of andere
De werkzaamheden zijn gestart op 21 mei 2012. Het doel is om de
horecagelegenheid
worden
geplaatst
dat
de
wedstrijd
vanaf
een
Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder
werkzaamheden uiterlijk op 27 juli 2012, voor aanvang van de bouwterras
of
de
openbare
weg
te
volgen
is.
Als
een
beeldscherm
tijdens
schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit naar voren brenvakvakantie, af te ronden.
een
buurtfeest
wordt
gebruikt,
kunt
u
voor
dit
verbod
ontheffing
gen. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid
aanvragen.
tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische
Omleiding
afspraak via tel: 020-4877121.
Algemeen brandveiligheid buiten en binnen
Met de aannemer is afgesproken dat de Weegbreesingel, ZwanebloemKennisgeving
• Zorg ervoor dat de rijbaan altijd vrij blijft van obstakels. De rijbaan
Het Europees Kampioenschap voetbal 2012 staat voor de deur. Traditiemoet minstens 3.50 meter breed zijn zodat de hulpdiensten er zon- weg, Riethalmweg en Violierweg steeds via een van deze straten verbonden blijft voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Voor de bus
getrouw wordt dan gezamenlijk voetbal gekeken en gefeest. Deze
der problemen door kunnen. Sluit nooit zonder toestemming de
en het overige verkeer geldt tijdelijk een omleiding. De overlast die de
straat
af
met
hekken
of
iets
dergelijks.
initiatieven moeten vooral blijven…maar wel veilig!
werkzaamheden ongetwijfeld met zich meebrengen proberen wij
Wanneer u van plan bent om een festiviteit te organiseren rondom het • Houd brandkranen vrij.
• Vlaggetjes, lampjes, slingers etc. over straat moeten op een hoogte samen met de aannemer zoveel mogelijk te beperken. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.
van minstens 4.20 meter hangen.
• Veilige versiering is moeilijk ontvlambaar. Kijk op de verpakking of
Vragen?
dat erop staat en gebruik alleen brandveilige versiering.
Neem dan contact op met de heer C.A. van der Zant, telefoonnummer
• Hang alle versiering minstens 50 centimeter bij lampen, spotjes en
andere apparaten vandaan die warm kunnen worden – dus ook de 020 4877174.
televisie.
Deze regels zijn ook te vinden op de website van de gemeente.

www.landsmeer.nl

