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Kompas Regiokrant

Uitgave: 31
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

Burgerlijke stand
Ondertrouw:
20 juli 2012

Rianne Vrickx en Ricky de Vries

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv. perceel
17 juli 2012 Kanaalweg 16-A

onderwerp
indelingswijziging gevel en
dakkapel plaatsen
Van Beekstraat 272 funderingsherstel
Noordeinde 87
nieuwbouw garage
Noordeinde 87
nieuwbouw zwembad

20 juli 2012
24 juli 2012
24 juli 2012
Inzage
De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Voor het inzien van bestemmingsplannen en ter inzage liggende bouwplannen kunt u terecht in de inzageruimte. Meer informatie of een afspraak maken? Bel
de 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.

Verleende vergunningen
Datum verz. Perceel
onderwerp
zienswijzen
19 juli 2012 Meerkoetstraat 7 plaatsen dakopbouw
24 juli 2012 Burgemeester
uitbreiden 2e verdieping
Postweg 57/59
24 juli 2012 Zuiderzeelaan 28 oprichten woning met berging 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 voorwaarden.

Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º Wabo
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op
grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WAO) bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel
2.12. eerste lid, onder a, sub 3° WAO, medewerking te verlenen aan een
afwijking van het bestemmingsplan voor de realisering van twee
gebouwen met 44 appartementen en inpandige bergingen aan de
Burgemeester Postweg in Landsmeer OV2012024). De gemeenteraad
heeft voor de aanvraag een verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
afgegeven.
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 1 augustus, gedurende zes weken op werkdagen
ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens
zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website
www.landsmeer.nl.

Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk
zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit en de vvgb naar voren brenVROM
gen, gericht aan het college van B&W van Landsmeer, postbus 1, 1120
Voor het inzien van bestem- AA Landsmeer. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de
mingsplannen en ter inzage mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen
liggende bouwplannen kunt u na telefonische afspraak, telefoon: (020) 4877166.
terecht in de inzageruimte. Voor
informatie of het maken van een
Besluitenlijst
afspraak met een medewerker
Bouwzaken, T: 020 48 77 166. De
afspraken worden gepland Raadsvergadering 18 juli 2012
tussen 9:00 en 11:00 uur.
Het korte verslag van 25 juni 2012 is vastgesteld.

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.

De gemeenteraad heeft zonder discussie de volgende besluiten genomen:
• Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landsmeer Oost 2012’ is vastgesteld en wordt
ter inzage gelegd van 15 augustus tot en met 25 september.
• Het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven
voor de aanvraag omgevingsvergunning voor Poortgebouwen, Luijendijk-Zuid
op grond van artikel 2.27 Wabo jo. Artikel 3.11 Wabo, en wanneer er geen
zienswijzen worden ingediend, krijgt het ontwerp-vvgb automatisch de status
‘definitief’ en hoeft het plan niet nogmaals in een raadsvergadering te worden
behandeld.
• De raad heeft verklaard geen wensen of bedenkingen te hebben met betrekking tot de koop-realisatieovereenkomst bouwlocatie De Hoeksteen te Landsmeer.

• De volgende locaties met terugwerkende kracht in overeenstemming met de
toen geldende criteria aanwijzen als permanente ‘trouwlocatie’ en deze
aanwijzing laten vervallen per 1 augustus 2012: NH kerk per 13-11-03, restaurant de Pepermolen per 13-11-03, Grietje Tump museum per 23-03-04,
Dorpshuis Wije Ilp per 20-01-09, Restaurant Chez-Etienne per 20-01-09,
Dorpshuis Landsmeer per 27-10-09, Eetcafé Juffrouw Tok Tok per 15-12-09,
Kerkgebouw het ‘Kruispunt’ per 22-12-09.
• Een bedrag ad € 75.000 uit de algemene reserve ter beschikbaar te stellen voor
de inhuur van een interim gemeentesecretaris.
• De begrotingswijziging behorend bij bovenstaand besluit is vastgesteld.
De gemeenteraad heeft de perspectiefnota 2013 geamendeerd vastgesteld met
de (9) stemmen van de VVD, PvdA en GL voor en de (3) stemmen de stemmen
van PL, CDA en D66 tegen.
Amendement 1 van de PvdA, de VVD, GL, D66 en het CDA dat luidt:
“De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 18 juli, behandelend
agendapunt 8 met als onderwerp de perspectiefnota 2013.
Constaterende dat,
• de gehele commissie ABZ unaniem positief was in de commissievergadering
van 14 juni over de notitie inzake de toekomst van de CIZ
• de CIZ lange termijnverplichtingen heeft zoals vermeld in genoemde notitie
Overwegende dat,
• in de begroting van 2012 het structureel budget voor de CIZ is afgeschaft
• de CIZ in haar notitie duidelijk heeft gemaakt budget nodig te hebben om haar
taken uit te voeren en om aan haar verplichtingen voor volgend jaar te kunnen
voldoen
Besluit
Aan hoofdstuk 2 op pagina 6 van de perspectiefnota 2013 onder het kopje programma algemeen bestuur de volgende tekst toe te voegen:
CIZ
Voor de uitvoering van de taken van de CIZ stelt de raad een budget van € 5.000,voor 2013 ter beschikking om toe te voegen aan de bestemmingsreserve van de
CIZ. De hiermee gepaard gaande kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
En gaat over tot de orde van de dag”
Dit amendement is unaniem aangenomen.
Amendement 2 van PL luidt:
“De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 18 juli 2012, behandelend agendapunt 8 met als onderwerp de perspectiefnota 2013.
Constaterende dat,
• op 11 juli 2012 in de later openbaar gemaakte raadsvergadering onder punt 3c
de voltallige raad ingestemd heeft met het rapport ‘Naar meer productieve en
steviger bestuurlijke verhoudingen’ met al zijn aanbevelingen en conclusies
• onderaan blz. 14 in dat rapport een voetnoot staat van de onderzoekers beschrijvende “dat de burgemeester de toekomstvisie ziet als een belangrijk
instrument om te komen tot een veel planmatiger werkwijze van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering in Landsmeer dan tot nu toe gebruikelijk is. Dat
anderen de visie zien als een schrijfopdracht is de raad onwaardig en toch
eigenlijk niet aanvaardbaar”
Overwegende dat,
• “niet aanvaardbaar” over het algemeen als een politieke doodzonde wordt
gezien
• in het raadsprogramma is opgenomen dat er een toekomstvisie moet komen
• dit de burgemeester in eerste instantie voortvarend heeft aan- opgepakt
• de toekomstvisie ons allen aangaat
• duidelijkheid gewenst is
Besluit
Aan hoofdstuk 2 op pagina 6 van de perspectiefnota 2013 onder het kopje algemeen bestuur te laten vervallen; “geen voorstellen” en de volgende tekst toe te
voegen:
Toekomstvisie
“Ten einde de toekomstvisie op een professionele manier, zoals eerder voorgesteld in een memo van de burgemeester, tot stand te laten komen en de eenmalige kosten (p.m.) euro beschikbaar te stellen. De kosten worden gedekt uit de
algemene reserve,”
Dit amendement is aangenomen met de stemmen tegen van mw. Van Onna en
mw. Van Campen-Richter.
Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:
De motie van de VVD inzake Het Lint I:
“De Raad van de gemeente Landsmeer bijeen op 18 juli 2012
Constaterende dat:
• het College uiterlijk op 31 december 2012 de Nota Integrale Veiligheid gereed
dient te hebben
• er tot aan de uitvoering hiervan in de tussentijd geen of weinig voornemens
van het College zijn voor het concreet aanpakken van onderdelen op het
gebied van Veiligheid in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
• Overwegende dat:
• er zich op het meest zuidelijke deel van het Noordeinde regelmatig onveilige
verkeerssituaties voordoen
• dit vooral wordt veroorzaakt door een of meer geparkeerde personenwagens
op dit deel van het Noordeinde
• er daar bijvoorbeeld op 21 juni jongstleden een incident heeft plaatsgevonden
waarbij een fietser in botsing is geraakt met een daar geparkeerde bestelbus
• het Lint een belangrijke route is van Noord naar Zuid en vice versa binnen de
gemeente Landsmeer
• de gemeente op basis van de Wegenverkeerswet zorg draagt voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en
passagiers
Draagt het College op zo snel mogelijk maar uiterlijk tot het nieuwe GVVP tot het

31 juli 2012
instellen van een parkeerverbod op het meest zuidelijke deel van het Noordeinde.
En gaat over tot de orde van de dag.”
Deze motie is unaniem aangenomen.
De motie van de VVD inzake het Lint II:
“De Raad van de gemeente Landsmeer bijeen op 18 juli 2012
Constaterende dat:
• het College uiterlijk op 31 december 2012 de Nota Integrale Veiligheid gereed
dient te hebben
• in oktober 2011 tijdens een onderzoek door de fractie van VVD Landsmeer
gebleken is dat tussen 7:00 en 8:45 uur gemiddeld 1 op de 3 auto’s in één keer
van Noord (Purmerland) naar Zuid (IJdoornlaan Landsmeer) reed
• het afgeven van ontheffingen niet mag leiden tot zo’n grote hoeveelheid
motorvoertuigen die in één keer van Noord naar Zuid rijdt tijdens de spits
Overwegende dat:
• het Lint een belangrijke doorgaande route is van Noord naar Zuid en vice versa
in de gemeente Landsmeer
• inwoners van de gemeente Landsmeer in het algemeen en aanwonenden aan
Het Lint in het bijzonder last hebben van de grote hoeveelheden verkeer
• de veiligheid op het Lint door de grote hoeveelheden verkeer onder druk staat
• de gemeente op basis van de Wegenverkeerswet zorg draagt voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en
passagiers
Draagt het College op met concrete voorstellen te komen die leiden tot verminderd sluipverkeer, met als gevolg betere doorstroming en een veiliger Lint en
deze zo snel mogelijk maar uiterlijk via het nieuwe GVVP aan de Raad aan te
bieden ter besluitvorming;
En gaat over tot de orde van de dag.”
Deze motie is unaniem aangenomen.
De volgende motie van de PvdA, met ondersteuning van het CDA en GL is aangehouden:
De raad van de gemeente Landsmeer, bijeen op 18 juli 2012.
Constaterende dat:
• de gemeente de zorg heeft voor een goed leefklimaat voor haar burgers
• de gemeente geen recent fiets beleidsplan heeft
• het auto verkeer op het lint van zuid naar noord steeds meer groeit en daardoor aan de fietser weinig ruimte overlaat
• in de bochten van Het Lint door geparkeerde auto s de situatie onoverzichtelijk
is voor de fietser
• de kinderen en oudere fietsers daardoor het fietsen op het Lint mijden
Overwegende dat
• door kleine ingrepen de wegstructuur van Het Lint verbeterd kan worden zoals
1. het instellen van fietsstroken op de 50 km weg en
2. 2 het verbieden van parkeren in de hele 30 km zone
3. er voor het fietsen over het zuideinde plannen ontwikkeld moeten worden
waardoor er een veilige fietsroute kan ontstaan
Draagt het college op:
1. te realiseren tegelijk met het voorgenomen onderhoud van de wegen
2. op kort termijn te realiseren bv voor het einde van het jaar 2012
3. plannen te ontwikkelen en deze aan de commissie GG voor te leggen in
2013
De realisatie daarvan zou dan in de begroting van 2014 meegenomen kunnen
worden. Waarschijnlijk kan voor dit project subsidie bij de stadsregio aangevraagd worden.
En gaat over tot de orde van de dag.
De motie van PL inzake het menselijk aspect is verworpen met de (1) stem van PL
voor en de stemmen (11) van de VVD, PvdA, CDA, D66 en GL tegen. Deze motie
luidt:
“De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 18 juli 2012
Constaterende dat:
• achter alle cijfers en beleidsuitvoeringen ook mensen zitten
• de raadsleden gekozen zijn door de burgers van Landsmeer
Overwegende dat:
• het dagelijks bestuur en raad soms in een spagaat zit tussen wet en regelgeving
• de burger daarmee onevenredig zwaar belast kan worden in het kader van
handhaving e.d.
Verzoekt het College voor de schrijnende gevallen de raad daarin te kennen en te
consulteren. En gaat over tot de orde van de dag.”
Na discussie en stemming heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:
• Het initiatiefvoorstel van de leden van den Bos, Elfferich en Van der Werk om
aan AC Waterland een eenmalige subsidie ad € 69.751,73 te verstrekken ten
behoeve van de noodzakelijke verbeteringen aan de accommodatie en de
kosten te financieren uit de Algemene reserve is verworpen, met de (5) stemmen van GL, PL, D66, CDA en dhr. van den Bos voor en de (7) stemmen van de
VVD en de PvdA met uitzondering van dhr. van den Bos tegen.
• Het voorstel om te besluiten tot het verlenen van een eenmalige financiële
bijdrage ad € 39.412,19 voor de aanleg van douches en een opslagloods van de
accommodatie van de Atletiekclub Waterland en de kosten ten laste te brengen van de algemene reserve is unaniem aangenomen.
• De begrotingswijziging behorend bij bovenstaand besluit is vastgesteld.
De motie van PL inzake de eenmalige bijdrage aan AC Waterland is verworpen
met de (1) stem van PL voor en de (11) stemmen van de VVD, PvdA, CDA, D66 en
GL tegen. Deze motie luidt:
“De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 18 juli 2012
Constaterende dat: het percentage van 50% de financiële positie van de aanvrager op termijn in een slecht perspectief brengt .
Overwegende dat:
• de bedoeling van subsidie is om te helpen om lange termijn
• in gesprekken dit voldoende onderbouwd is een hoger percentage vast te
stellen
Draagt het college op in dit concrete geval het percentuele bedrag van 50% te
verhogen naar 75%. En gaat over tot de orde van de dag.”
Landsmeer, 23 juli 2012

