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Publiekszaken
Komt u stemmen op 12 september?
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Gemeentehuis 21 augustus dicht

Datum ontv.
31 juli 2012

Perceel
onderwerp
Kanaaldijk ongenummerd verplaatsen veerpont
’t Schouw
5 augustus 2012 Zuideinde 70
omzetten kantoorfunctie naar medisch
centrum
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

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

Aangevraagde vergunningen

Op dinsdagmiddag 21 augustus vanaf 12.00 uur is het gemeentehuis gesloten voor publiek. Heeft u deze middag een afspraak? Dan
kan die gewoon doorgaan. Meld u bij aankomst rechtstreeks telefonisch aan bij de medewerker met wie u een afspraak heeft. Dan
zal de medewerker u ophalen bij de entree.
Werkbezoek aan klantcontactcentrum
De baliemedewerkers gaan dinsdagmiddag de 21ste op werkbezoek in buurgemeente Waterland om hun nieuwe manier van
dienstverlening aan de burgers te ervaren. Waterland heeft –in lijn
met het landelijke overheidsbeleid- een zogenoemd Klantcontactcentrum (KCC) ingericht. Het KCC is hét loket waar inwoners terecht
kunnen voor alle diensten en producten van de overheid.
Ook de gemeente Landsmeer bereidt een KCC voor. Het nieuwe KCC
komt in de publieksruimte van het gemeentehuis en vraagt om
een nieuwe dienstverlening én inrichting. Daraom gaat ook Architect Hugo Boogaard mee met het werkbezoek. Zijn bureau heeft
de nieuwe aanbouw van het gemeentehuis (1993) ontworpen en
zal de publieksruimte nu herontwerpen om deze geschikt te maken voor het KCC van Landsmeer.

Wmo-loket

Burgerlijke stand
Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur Overlijden
Donderdag 15.30 - 16:30 uur 2 augustus 2012 Haijo van der Veen gehuwd met
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
Johanna Maria Bakker
Telefonisch spreekuur WMO: 5 augustus 2012 Willem Venancio Bonifacia gehuwd met
T: (020) 48 77 124
Antonia Cornelia Maria Beekwilder
Woensdag 09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
VROM
Donderdag 09.00 - 10:00 uur
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
Inloopavonden ontwerp-bestemmingsplan
13:00 - 14:00 uur
Landsmeer Oost 2012
Buiten de openingstijden kunt u
Op 18 juli 2012 is het ontwerpbestemmingsplan ‘Landsmeer Oost
een bandje inspreken. U wordt
2012’ behandeld in de vergadering van de gemeenteraad. De
de eerstvolgende woensdag of
gemeenteraad heeft het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld.
vrijdag teruggebeld.
Het plan vervangt de nu geldende bestemmingsplannen ten
Huisvesting
oosten van de lintbebouwing in het dorp Landsmeer, m.u.v. beTelefonisch spreekuur op:
stemmingsplan Landelijk Gebied.
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur
Conserveren plangebied
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur
Het ontwerpbestemmingsplan is een zogeheten conserverend
T: (020) 48 77 111
plan. Dit betekent dat het is gericht op het ‘conserveren’ of ‘beheren’
van de bestaande situatie in het plangebied. In het plan worden
Openbare Ruimte
dan ook geen grote, nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit
Informatie en klachten:
betekent niet dat er geen enkele ontwikkeling mogelijk is in het
Maandag t/m vrijdag:
gebied. Kleine ontwikkelingen blijven op basis van het bestem09:00 - 11:00 uur
mingsplan wel mogelijk. Het gaat dan voornamelijk om het bieden
T: (020) 48 77 179
van mogelijkheden voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij
VROM
woningen.
Voor het inzien van bestemZes weken ter inzage
mingsplannen en ter inzage
De volgende stap in de procedure van de ontwikkeling van het
liggende bouwplannen kunt u
bestemmingsplan is dat het ontwerpbestemmingsplan zes weken
terecht in de inzageruimte. Voor
ter inzage wordt gelegd. Vanaf 15 augustus ligt het plan ter inzage.
informatie of het maken van een
Tijdens deze periode van ter inzagelegging kan iedereen zienswijafspraak met een medewerker
zen op het ontwerpbestemmingsplan indienen.
Bouwzaken, T: (020) 4877166.
Informatiebijeenkomsten
De afspraken worden gepland
Omdat het gemeentebestuur het belangrijk vindt om de bewoners
tussen 9:00 en 11:00 uur.
van de wijk en overige geïnteresseerden te informeren over het
Omgevingsloket
nieuwe bestemmingsplan, worden er twee inloopbijeenkomsten
Voor informatie, het maken van
georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden gehouden op 16
een afspraak en het aanvragen
augustus en 6 september, vanaf 19.30u in het gemeentehuis te
van een omgevingsvergunning
Landsmeer.
heeft de gemeente het omgevingsloket ingesteld.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt er eerst een korte presentatie
U kunt contact opnemen met
van het plan gegeven, waarna er de mogelijkheid zal zijn om
een medewerker tijdens het
vragen te stellen.
telefonische spreekuur op maanHet gemeentebestuur nodigt bewoners en overige geïnteresseerdag t/m vrijdag van 09:00-12:00
uur, telefoon (020) 4877133.
den hierbij uit om op één van de avonden aanwezig te zijn.

Verleende vergunningen
Datum verz.
Perceel
1 augustus 2012 Zuideinde 67

onderwerp
vergroten woning aan
achterzijde
2 augustus 2012 Kaakberg(Burg. Postweg) oprichten gebouw met
zes appartementen
met externe bergingen
6 augustus 2012 Van Beekstraat 52
verlengen van berging
8 augustus 2012 Zuideinde 72, 72A, 72B gedeeltelijk veranderen
voorgevel
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.

Openbare orde en veiligheid
Sanering verkeersborden in Landsmeer
De gemeente Landsmeer saneert de verkeersborden in de gemeente: overbodige borden worden verwijderd; daar waar een
bord mist, komt een nieuwe. Zo wil de gemeente een heldere en
eenduidige verkeerssituatie schetsen. Het betreft een gezamenlijk
besluit van gemeente en politie. Met deze actie geeft Landsmeer
gevolg aan landelijk verkeersbeleid.

Op woensdag 12 september 2012 zijn de Tweede Kamer Verkiezingen. Komt u ook stemmen? Uiterlijk 29 augustus krijgt u (mits ouder
dan 18 jaar) uw stempas in de bus. Bewaar deze goed. Zonder stempas kunt u niet stemmen.
Met de stempas kunt u:
- stemmen binnen de gemeente Landsmeer - in een stembureau
naar keuze
- een gemeentegenoot machtigen om namens u te stemmen
Geldig legitimatiebewijs
Als u gaat stemmen, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
Geldige identiteitsdocumenten zijn:
• een Nederlandse paspoort
• identiteitskaart
• rijbewijs
• verblijfsdocument of een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit
een van de andere landen van de Europese Unie, Noorwegen,
Liechtenstein of IJsland.
Controleer nu alvast of uw document geldig is op 12 september
2012. Zonder geldig identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Is uw ID
verlopen? Vraag dan snel een nieuwe aan.
Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dat kan. Laat uw stempas dan omzetten in een kiezerspas. Dat kan
tot maandag 10 september. U kunt ook schriftelijk een kiezerspas
aanvragen - vóórdat u uw stempas hebt ontvangen. Uw verzoek
moet uiterlijk 29 augustus 2012 door de gemeente zijn ontvangen.
Wilt u iemand uit een andere gemeente machtigen?
Dat kan. U kunt iemand machtigen met uw stempas, óf u kunt uw
schriftelijk een machtiging aanvragen - vóórdat u uw stempas heeft
ontvangen. Uw verzoek moet uiterlijk 29 augustus 2012 door de
gemeente zijn ontvangen.
LET OP: Als u iemand met uw stempas machtigt, moet u hem of
haar ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meegeven.
Wilt u stemmen vanuit het buitenland?
Bent u Nederlander én woont of verblijft u vanwege bedrijf of beroep op 12 september in het buitenland? Dan kunt u per brief stemmen.
Als u per brief vanuit het buitenland wilt stemmen, moet u dit vóór
15 augustus 2012 schriftelijk aanvragen. De gemeente Landsmeer
stuurt uw verzoek door aan de burgemeester van Den Haag.

Gemeente en politie hebben alle verkeersborden in Den Ilp, Havezathe en het centrumgebied op doelmatigheid beoordeeld. Eén
van de conclusies luidt dat niet overal duidelijk is waar een verkeerszone begint en eindigt - denk aan de 30 km-zone, de zogenoemde blauwe zone en diverse parkeerverbodzones. Daar waar
automobilisten de zone mogelijk in- of uitrijden, komt een bord te
staan die de zone markeert.
Op andere plaatsen blijken de bestaande verkeersborden niet
functioneel, dubbel of conflicterend. Deze borden worden verwijderd. Het gaat om:
1. verkeersborden die feitelijk overbodig zijn gezien het reeds
voorgeschreven gedrag, zoals een 50 km-bord bij binnenrijden
van de bebouwde kom van Landsmeer of een bordje ‘dus niet
brommen’ onder de blauwe aanduiding ‘fietspad’
2. verkeersborden op plaatsen waar het gewenst gedrag al voortvloeit uit de weginrichting, bijvoorbeeld voetpadborden op
trottoirs en parkeerverboden voor garages
3. zoneborden binnen de zones; als het binnenkomen of verlaten
van de zone duidelijk gemarkeerd is, is herinnering overbodig –
en ondoenlijk
Bezwaarprocedure
Na de sanering zal de gemeente per verwijderd of nieuw geplaatst
verkeersbord een verkeersbesluit nemen om alle de wijzigingen te
legaliseren. Per besluit is bezwaar van omwonenden en andere
belanghebbenden mogelijk. Eerst na doorlopen van de bezwaarprocedure worden de verkeersborden definitief.
De verkeersbesluiten worden te zijner tijd gepubliceerd in Kompas
en op de gemeentelijke website.

Meer informatie en aanvraagformulieren
Kom langs op het gemeentehuis, of neem contact op, telefoon: (020)
4877111.
U vindt de aanvraagformulieren ook op www.landsmeer.nl.

Openbare vergaderingen
Bezwaarschriftencommissie
op 21 augustus 2012 om 19.30 uur
Agenda
19.30 Bezwaarschrift tegen het besluit van 10 mei 2012 betreffende
de afwijzing van de aanvraag om een voorziening ingevolge de
Wet maatschappelijke ondersteuning;
20.00 Bezwaarschrift tegen het besluit van 29 juni 2012, inhoudende
de afwijzing van een verzoek om een gehandicaptenparkeer
kaart;
20.30 Bezwaarschrift tegen het besluit van 28 juni 2012 betreffende
de afwijzing van een aanvraag om een ontheffing van het
inrijverbod;
21.00 Bezwaarschrift tegen het besluit van 12 juli 2012 betreffende
de invordering van verbeurde dwangsommen;
21.30 Bezwaarschrift tegen het besluit 8 mei 2012 betreffende de
afwijzing van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor
het plaatsen van Bosmanmolens op het adres Kanaaldijk 32A
te Ilperveld.

www.landsmeer.nl

