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Rioleringswerkzaamheden

Uitgave: 35
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

Publiekszaken
Uw stempas voor de verkiezingen van
12 september
Op woensdag 12 september 2012 kunt u stemmen voor de Tweede
Kamer. Om te stemmen, hebt u uw stempas en identiteitsbewijs
nodig. De stempassen zijn de afgelopen week in Landsmeer bezorgd.

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

Inzage
De volgende stap in de procedure van de ontwikkeling van het
bestemmingsplan is dat het ontwerpbestemmingsplan zes weken
ter inzage wordt gelegd. Vanaf 22 augustus ligt het plan zes weken
ter inzage. Tijdens deze periode van ter inzagelegging kan iedereen
zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan indienen.
Inloopbijeenkomst
Omdat het gemeentebestuur het belangrijk vindt om de bewoners
van de wijk en overige geïnteresseerden te informeren over het
nieuwe bestemmingsplan, zijn er inloopbijeenkomsten. De eerste
bijeenkomst is gehouden op 16 augustus. De tweede bijeenkomst
vindt plaats op 6 september, vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis te
Landsmeer. Tijdens deze bijeenkomst wordt er eerst een korte presentatie van het plan gegeven, waarna er de mogelijkheid zal zijn
om vragen te stellen.
Het gemeentebestuur nodigt bewoners en overige geïnteresseerden
hierbij uit om aanwezig te zijn.

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) 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.

Hebt u geen stempas ontvangen? Vraag dan vóór maandag 10
september 2012 een vervangende stempas aan op het gemeentehuis. Dat kan telefonisch of aan de balie. U krijgt de volgende dag
dan een vervangende stempas thuisgestuurd.
Let op: maandag10 september is de publieksbalie open van 09.00
tot 12.00 uur.
Na 31 juli 2012 verhuisd?
De stempassen zijn op 31 juli 2012 aangemaakt. Bent u na 31 juli
verhuisd? Dan staat uw stempas nog op uw oude adres. Bent u na
die datum verhuisd naar een andere gemeente? Dan moet u in uw
voormalige woongemeente stemmen. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Dan moet u in uw oude woongemeente een
kiezerspas aanvragen. Dat kan schriftelijk tot 29 augustus. Maar u
kunt natuurlijk ook gewoon even bij uw oude gemeente langsgaan.

Openbare ruimte
Nieuwe dynamische reisinformatiepanelen
Tussen 10 en 15 september krijgt een aantal veelgebruikte bushaltes in Landsmeer een zogenoemd dynamische reizigers informatiesysteem (DRIS-paneel) waarop u kunt zien hoe laat de bus komt.
Tijdens de plaatsing van de panelen blijft de halte gewoon bereikbaar.
De DRIS-panelen geven automatisch actuele reisinformatie weer.
Zo ziet u als u de bus wacht meteen over hoeveel minuten uw bus
komt of dat uw bus vertraagd is. Deze informatie klopt op de minuut, want de bussen geven via een GPS-systeem aan een centrale
computer door waar ze rijden. De computer berekent of de bus
volgens de dienstregeling rijdt of dat deze vertraagd of vervroegd
is. Dit wordt direct op de display bij de bushalte weergegeven.

Overlijden
18 augustus 2012 Klaas Hensums, gehuwd met
Yvonne Carolina Maria Vonk

Verleende vergunningen
onderwerp
oprichten woning

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.

Inloopavonden bestemmings
plan Landsmeer Oost 2012
Op 18 juli 2012 is het ontwerpbestemmingsplan ‘Landsmeer Oost
2012’ behandeld in de vergadering van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Het
plan vervangt de nu geldende bestemmingsplannen ten oosten van
de lintbebouwing in het dorp Landsmeer, m.u.v. bestemmingsplan
Landelijk Gebied.
Het ontwerpbestemmingsplan is een zogeheten conserverend plan.
Dit betekent dat het is gericht op het ‘conserveren’ of ‘beheren’ van de
bestaande situatie in het plangebied. In het plan worden dan ook
geen grote, nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit betekent
niet dat er geen enkele ontwikkeling mogelijk is in het gebied.
Kleine ontwikkelingen blijven op basis van het bestemmingsplan
wel mogelijk. Het gaat dan voornamelijk om het bieden van mogelijkheden voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen.

Vanwege de eisen van de nood- en hulpdiensten wordt het werk
zodanig gefaseerd uitgevoerd dat er telkens een bepaald gedeelte
niet bereikbaar is. De aannemer stelt verkeersomleidingen in voor
het doorgaand en het bestemmingsverkeer. Vanwege de werkzaamheden kan de parkeerdruk in de omliggende straten toenemen.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden
ongetwijfeld met zich meebrengen en proberen dit, samen met de
aannemer, zoveel mogelijk te beperken.
Indien u vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u contact
opnemen met de heer M. Koster, telefoon (020) 4877111.

Voorkom rioolstoringen
De laatste tijd komt het regelmatig voor dat rioolgemalen op
storing staan. De problemen
worden meestal vaak verzoorzaakt door schoonmaakdoekjes,
maandverband, vet, olie en verf
in het afvalwater. Vooral maandverband en (vezel)doekjes om het toilet schoon te maken en de
baby te verschonen, veroorzaken grote problemen.
Eén doekje kan al zorgen dat een pomp van het rioolgemaal in
storing komt. Bij meerdere doekjes kunnen ook reservepompen
uitvallen. Gevolg daarvan kan zijn dat rioolwater in sloten terecht
komt. Dit is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Vissen
kunnen sterven en mensen zitten in de stank. Rioolwater mag
daarom niet in de sloot terecht komen. De gemeente probeert dat
te voorkomen door storingen zo snel mogelijk op te lossen.

Help rioolverstoppingen te voorkomen. Spoel a.u.b. géén maandverband, schoonmaakdoekes en babydoekjes door het toilet. Gooi
deze in de afvalbak. Geef deze boodschap ook door aan uw huisgenoten, familie, vrienden en gasten. Soms helpt een briefje op het
toilet met het verzoek geen doekjes door te spoelen.

VROM

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.

Het doel is om de werkzaamheden uiterlijk medio december 2012
af te ronden.

Gebruik het riool goed
Het is heel belangrijk om het riool goed te gebruiken. Dat betekent:
niets door het toilet of de wasbak spoelen wat schade aan het riool
en het milieu kan veroorzaken.

Burgerlijke stand

Datum verz.
perceel
22 augustus 2012 Kanaalweg 24

Vanaf maandag 1 oktober aanstaande vinden rioleringswerkzaamheden plaats in de Ooievaarslaan, Scholeksterstraat, Kemphaanstraat, het gedeelte van de Aalscholverstraat vanaf de speelplaats
tot en met de Van Beekstraat en het eerste gedeelte van de Talingweg (ca 80 meter vanaf de Aalscholverstraat). Het betreft hier het
vervangen van het oude hoofdriool voor een nieuw stelsel. Onderdeel van dit nieuwe stelsel is een apart hemelwaterriool, dat het
regenwater direct naar open water afvoert. De bewoners zijn
hierover per brief geïnformeerd.

Meer informatie
Wie meer wil weten, kan op de websites nederlandleeftmetwater.nl, riool.info en hhnk.nl meer nuttige informatie vinden.

Openbare orde en veiligheid
© Miranda Smit
De panelen zijn aan twee kanten leesbaar. Blinden en slechthorenden kunnen de informatie door een druk op een knop laten uitspreken.
Locaties DRIS-panelen
Landsmeer:
• Burg. Posweg 65 en overkant
• tegenover Zultestraat 2
• tegenover Raadhuisstraat 2
• Zuideinde 6 en 7 (dorpscentrum)
• Varenstraat (eind- beginhalte)
Den Ilp:
• Den Ilp 85A
Purmerland:
• Purmerland 50
Stadsregio Amsterdam subsidieert
De panelen worden gefinancierd met subsidie van Stadsregio
Amsterdam. De Stadsregio Amsterdam heeft het plaatsen van de
DRIS-panelen samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Uithoorn en
Waterland aanbesteed. De deelnemende gemeenten worden
eigenaar en beheerder van de 325 panelen op de 280 haltes en 9
knooppunten.

Verleende vergunningen op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Datum verz.
Onderwerp
21 augustus 2012 Uitmarkt in en bij Dorpshuis Landsmeer
op 22 september 2012
22 augustus 2012 Standplaats op het Raadhuisplein te Landsmeer
op de donderdag voor de verkoop van bloemen.
22 augustus 2012 Braderie in het winkelgebied van winkelcentrum
de Nieuwe Gouw op 22 september 2012;
22 augustus 2012 Plaatsen spandoek tbv de braderie thv Zuideinde
70 van 8 t/m 22 september 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 OOV.

Collecte
Opbrengst collecte Astma Fonds: € 3.647,81

