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Openbare Vergaderingen

Uitgave: 27
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.

Themabijeenkomst Volkshuisvesting in de
gemeente Landsmeer
Op 9 juli 2012 organiseert de gemeente Landsmeer een informatieavond over het thema volkshuisvesting in Landsmeer. Het doel
van de avond is om met inwoners, vertegenwoordigers van de
gemeente en bij volkshuisvesting betrokken organisaties van
gedachten te wisselen over [a1]de toekomst van wonen in Landsmeer. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen.
Programma
De avond bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden presentaties gegeven over de visie op de toekomst van volkshuisvesting in
Landsmeer. Hiervoor hebben o.a. de woningbouwcorporaties en
vertegenwoordigers van huurders hun medewerking toegezegd.
In het tweede deel van de bijeenkomst wordt een discussie gevoerd aan de hand van enkele stellingen. Iedereen in de zaal kan
meedoen aan de discussie.
Let op: Tijdens deze avond komt het thema Volkhuisvesting in het
algemeen aan de orde. U kunt deelnemen aan de discussie over dit
onderwerp. U kunt echter tijdens de bijeenkomst geen individuele
vragen of problemen aankaarten. Wilt u persoonlijke zaken bespreken, dan kunt u contact opnemen met het telefonisch spreekuur van de afdeling Huisvesting bij de gemeente, bereikbaar elke
dinsdag van 11:00 - 12:00 uur en vrijdag 11:00 - 12:00 uur.
De bijeenkomst op 9 juli begint om 20.00 uur in de raadszaal van
het gemeentehuis in Landsmeer.

Burgerlijke Stand
Huwelijk
22 juni 2012, Dirk Jan Johannes Wilhelmus Hendriks en
Pascale Maria Vinken
23 juni 2012, Peter Cornelis Johannes van Dinteren en
Francisca Cornelia Nicolasiena Maria Verberne
Geboorte
25 juni 2012, Havin Selena Özgen dochter van Gülüzar Baran en
Hakan Özgen

Openbare Orde en Veiligheid

Verleende vergunningen op grond van de APV
21 juni 2012 Evenementenvergunning voor het concert “Amicitia’s
Summer Night Fever op 27 juli 2012 in recreatiegebied
Het Twiske
Datum verz. Onderwerp
Huisvesting
25 juni 2012 Geluidsontheffing aan Café De Driesprong op 7 juli 2012
Telefonisch spreekuur op:
25 juni 2012 Geluidsontheffing aan Café De Ruif op 28 juli 2012
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur Verleende vergunningen op grond van de Drank- en
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur Horecawet
T: 020 48 77 111
Datum verz Onderwerp
21 juni 2012 Een gewijzigde drank- en horecavergunning voor
Openbare Ruimte
Chinees Restaurant China Garden, Nieuwe Gouw 48
Informatie en klachten:
te Landsmeer
Maandag t/m vrijdag:
29 juni 2012 Een gewijzigde drank- en horecavergunning voor Slijterij
Gall & Gall, Zuideinde 2a te Landsmeer
09:00 - 11:00 uur
29 juni 2012 Een gewijzigde drank- en horecavergunning voor
T: 020 48 77 179
Slijterij Deen, Dorpsstraat 70-72 te Landsmeer
VROM
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
Voor het inzien van bestem- binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bemingsplannen en ter inzage zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
liggende bouwplannen kunt u
van Landsmeer.
terecht in de inzageruimte. Voor
informatie of het maken van een Verleende vergunningen op grond van de Drank- en
afspraak met een medewerker Horecawet
Bouwzaken, T: 020 48 77 166. De 29 juni 2012 Een gewijzigde drank- en horecavergunning voor
afspraken worden gepland
Handboogschutterij “Pijlsnel, Scheepsbouwersweg 10
tussen 9:00 en 11:00 uur.
te Landsmeer
Beroep: In gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangOmgevingsloket
Voor informatie, het maken van hebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
een afspraak en het aanvragen bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
van een omgevingsvergunning Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt
heeft de gemeente het omge- zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het
vingsloket ingesteld.
besluit ter inzage is gelegd.
U kunt contact opnemen met
Wanneer bezwaar is gemaakt of een beroepschrift is ingediend kan
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maan- tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorziedag t/m vrijdag van 09:00-12:00 ningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
uur, telefoon (020)-48 77 133.

Spreekrecht burger tijdens commissievergaderingen
Als burger heeft u spreekrecht tijdens de commissievergaderingen
Algemeen Bestuurlijke Zaken, Grondgebied en Samenleving. Dit betekent dat u tijdens een van deze commissievergaderingen het woord
kunt voeren over een agendapunt. De voorzitter geeft op de avond aan
wanneer u het woord kunt voeren. U meldt uw komst tenminste voor
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de aanvang van de vergadering aan de griffier, de griffier mevrouw
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Heusingveld, telefoon 020-4877145 of mail naar: griffier@landsmeer.nl
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening Gezamenlijke commissievergaderingen van Grondgebied,
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Algemeen Bestuurlijke Zaken en samenleving over de perspectiefnota op donderdag 5 juli 2012 om 20.00 uur in het geInformatie: afdeling Openbare Orde en Veiligheid.
meentehuis

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collecte van het fonds gehandicaptensport (1 t/m 13 april) bedroeg € 1333,42.
Hartelijk dank voor uw gift.

VROM

Agenda
• Inspreek mogelijkheid
• Mededelingen
• Perspectiefnota 2013
• Rondvraag
Commissie Grondgebied dinsdag 10 juli 2012 om 20.00 uur in
het gemeentehuis

Agenda
• Inspraak mogelijkheid
Datum ontv. perceel
onderwerp
• Ontwerp bestemmingsplan Landsmeer oost 2012 (adviserend)
22 juni 2012 Purmerland 101
oprichten woning
• Verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag poortgebouwen,
26 juni 2012 Van Beekstraat 50 vervangen aanbouw
Luijendijk-Zuid (adviserend)
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
•
Wensen en bedenkingen ten aanzien van Koopeen bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
realisatieovereenkomst De Hoeksteen (adviserend)
Informatie: afdeling VROM
• Crematorium Scheepsbouwerweg (ter bespreking)

Aangevraagde vergunningen

Openbare Ruimte

Commissie Samenleving op woensdag 11 juli 2012 om 20.00
uur in het gemeentehuis

Afsluiten Reigerlaan

Agenda
In verband met rioleringswerkzaamheden ter hoogte van de nieuw- • Inspreek mogelijkheid
bouw De Hoeksteen is de Reigerlaan ter hoogte van de Kievitslaan in de • Eenmalige financiële bijdrage Atletiekclub Waterland (adviserend)
week van 9 t/m 13 juli 2012 afgesloten voor alle verkeer met uitzonde- • Een initiatiefvoorstel van de leden Van den Bos, Elfferich en Van der
ring van voetgangers. Tijdens de afsluiting wordt het eenzijdig inrijverWerk om aan de AC Waterland een eenmalige subsidie te verstrekbod op beide straten tijdelijk opgeheven. Beide straten zijn dan als
ken (adviserend)
doodlopende weg toegankelijk vanaf de Roerdompstraat.
Commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken op donderdag 12 juli 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Afsluiten Meerkoetstraat
Agenda
• Inspreek mogelijkheid
• Voorstel aanwijzing trouwlocaties en deze laten vervallen per 1
augustus 2012(adviserend)
• Voorstel beschikbaar stellen van een bedrag van de algemene reserve voor de inhuur
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich
• van een interim gemeentesecretaris (adviserend)
meebrengen.
• Opiniërende discussie betreffende monument (ter bespreking)
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Kronenburg, 020 - 4877175 of per e-mail n.kronenburg@landsmeer.nl of
www.landsmeer.nl
de heer R. Wouda, 020 - 4877178 of per e-mail r.wouda@landsmeer.nl.
In verband met dezelfde werkzaamheden is de Meerkoetstraat tussen
de Calkoenstraat en het perceel Meerkoetstraat nr. 1 van 16 t/m 27 juli
2012 afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
Het resterende gedeelte van de Meerkoetstraat is als doodlopende weg
bereikbaar vanaf de Roerdompstraat.

Route du Soleil

zorgt voor alle klantencontacten en verzorgt alle aanvragen; de
consument wordt zo volledig ontzorgd. Na het invullen van een
offerteaanvraag door de consument regelt Route du Soleil de
schouw aan huis, een transparante offerte, de bestelling, de levering
en installatie van de panelen.
Voor welke gemeenten geldt Route du Soleil?
Inwoners van de gemeenten in de IJmond, Zuid-Kennemerland en
Waterland kunnen aanspraak maken op de scherpe prijs. Welke
gemeenten dat precies zijn staat op http://www.routedusoleil.nl/.

Onder de naam "Route du Soleil" is de kersverse campagne in de
regio's IJmond, Waterland en Zuid-Kennemerland gestart. Hoogwaardige zonnepanelen komen tegen een aantrekkelijke prijs binnen het bereik van inwoners, organisaties en bedrijven. Voor
€ 1.122,- heeft iemand al drie panelen op het dak liggen. Voor nog
geen € 6.000,- wekt een gemiddeld gezin evenveel stroom op als het
gebruikt. Route du Soleil is een uniek project waarin marktpartijen
en gemeenten samenwerken en garandeert een scherpe prijs tegen
goede garantievoorwaarden.
Welke zonnepanelen zijn betrouwbaar?
De markt voor zonnepanelen is flink in ontwikkeling. Een groot
aantal aanbieders biedt panelen aan uit diverse landen en van diverse kwaliteit. Voor de consument is de kwaliteit van de panelen lastig
te beoordelen. Route du Soleil neemt deze drempel weg door een
pakket aan te bieden waarbij kwaliteit, garantie en betrouwbaarheid
centraal staan.

Wie is Route du Soleil?
Route du Soleil is een samenwerking tussen regionale installateurs,
een klantenservice voor persoonlijke aandacht en een centrale inkoop die de hoge kwaliteit van de zonnepanelen waarborgt. De
samenwerking is een initiatief van de Milieudienst IJmond. Bedrijven
die deelnemen zijn; Energie Service Noord West , Solar Electricity
Systems bv, Kapitein bv, Patina, First Energy bv en M&O Techniek.
Bedrijven die graag willen aansluiten, vinden meer informatie op
http://www.routedusoleil.nl/.
Subsidie op zonnepanelen beschikbaar?
Zonnepalen verdienen zichzelf terug. Dat besef is inmiddels bij het
grote publiek doorgedrongen. Iemand die alle energie zelf wil opwekken, kan met 16 panelen rekenen op een terugverdientijd van
6,5 jaar. De wetenschap dat zonnepanelen zo'n 20 jaar meegaan
maakt die rekensom erg aantrekkelijk. Het is niet meer noodzakelijk
om zonnepanelen aantrekkelijk te maken door middel van subsidie.
Route du Soleil toont dat aan. Toch blijft er subsidie beschikbaar
komen en dat is natuurlijk goed nieuws. Met ingang van 2 juli wordt
een nieuwe subsidieregeling van kracht. Particulieren kunnen van
het aankoopbedrag 15% terugkrijgen, tot een maximum van € 650,Aanvragen lopen niet via Route du Soleil, maar kunnen uitsluitend
via AgentschapNL per DigiD worden ingediend.

Door een samenwerking met een inkopende partij worden de panelen direct vanaf de fabriek ingekocht. De panelen zijn gecertificeerd
en behoren tot de beste panelen op de markt Een klantenservice Meer informatie vindt u op http://www.agentschapnl.nl/.

