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Kompas Regiokrant

21 augustus 2012
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan en zijn de bijbehorende
stukken in digitale vorm beschikbaar vanaf de gemeentelijke
internetsite: www.landsmeer.nl.

Uitgave: 34
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

www.landsmeer.nl

Burgerlijke stand
Huwelijk
9 augustus 2012 Ricky de Vries en Rianne Vrickx

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv.
perceel
onderwerp
10 augustus 2012 Kanaalweg 20 verbouwen woonhuis en plaatsen
dakopbouw achterzijde
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.
Informatie: afdeling VROM

Openbare ruimte
Afsluiten Meerkoetstraat
In verband met riolerings- en straatwerkzaamheden ter hoogte van de
nieuwbouw De Hoeksteen is de Meerkoetstraat tussen de Calkoenstraat en het perceel Meerkoetstraat nr. 1 van 27 augustus 2012 tot en
met 21 september 2012 afgesloten voor alle verkeer met uitzondering
van voetgangers. Het resterende gedeelte van de Meerkoetstraat is als
doodlopende weg bereikbaar vanaf de Roerdompstraat.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich
meebrengen.
Voor nadere informatie kunt u tot 31 augustus 2012 contact opnemen
met de heer J. Wezel, e-mail: j.wezel@landsmeer.nl en vanaf 3 sep-

tember 2012 met de heer R. Wouda, e-mail: r.wouda@landsmeer.nl.
Beide heren zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: (020)
4877111.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan
‘Landsmeer Oost 2012’
De Gemeenteraad van Landsmeer maakt ingevolge het bepaalde
in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang
van 22 augustus 2012 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Landsmeer Oost 2012’ voor een ieder ter inzage ligt.
Het plan vervangt de nu geldende bestemmingsplannen ten
oosten van de lintbebouwing in het dorp Landsmeer, met uitzondering van bestemmingsplan Landelijk Gebied.
Beheer bestaande situatie
Het ontwerpbestemmingsplan is een zogenoemd 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.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van woensdag 22 augustus 2012 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl

Rectificatie inzagetermijn
In de berichtgeving over de informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan ‘Landsmeer Oost 2012’ op 16 augustus 2012, is per
abuis een verkeerde datum voor de ter inzage legging genoemd.
De juiste datum van de inzageperiode is: zes weken vanaf 22 augustus 2012.
Zienswijzen
Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk
zienswijzen omtrent het ontwerp besluit naar voren brengen,
gericht aan gemeenteraad van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.
Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid
tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak via telefoon (020) 4877166.

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 gehandicaptenparkeerkaart;
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.

