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Bestrijd de hooikoortsplant Ambrosia

Uitgave: 32
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

Burgerlijke stand
Overlijden:
23 juli 2012 Bernardus Antonius Hendrikus Maria Baijer gehuwd met
Hendrikje Jennigje Habers
26 juli 2012 Jan Verweij gehuwd met Else Martina Goede
29 juli 2012 Jannetje de Lange gehuwd geweest met Jacob Pilkes

VROM
Verleende vergunningen
Datum verz. perceel
onderwerp
zienswijzen
27 juli 2012
Kanaalweg 19 Oprichten woonhuis
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.

Het plan vervangt de nu geldende bestemmingsplannen ten
oosten van de lintbebouwing in het dorp Landsmeer, m.u.v. bestemmingsplan Landelijk Gebied.
Conserveren plangebied
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.
Zes weken ter inzage
De volgende stap in de procedure van de ontwikkeling van het
bestemmingsplan is dat het ontwerpbestemmingsplan zes weken
ter inzage wordt gelegd. Vanaf 15 augustus ligt het plan ter inzage.
Tijdens deze periode van ter inzagelegging kan iedereen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan indienen.
Informatiebijeenkomsten
Omdat het gemeentebestuur het belangrijk vindt om de bewoners
van de wijk en overige geïnteresseerden te informeren over het
nieuwe bestemmingsplan, worden er twee inloopbijeenkomsten
georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden gehouden op 16
augustus en 6 september, vanaf 19.30u in het gemeentehuis te
Landsmeer.

Inloopavonden ontwerpbestemmingsplan Landsmeer Oost 2012

Tijdens deze bijeenkomsten wordt er eerst een korte presentatie
van het plan gegeven, waarna er de mogelijkheid zal zijn om
vragen te stellen.

Op 18 juli 2012 is het ontwerpbestemmingsplan ‘Landsmeer Oost
2012’ behandeld in de vergadering van de gemeenteraad. De
gemeenteraad heeft het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld.

Het gemeentebestuur nodigt bewoners en overige geïnteresseerden hierbij uit om op één van de avonden aanwezig te zijn.

Meer gemeentelijke informatie op: www.landsmeer.nl

De plant Ambrosia is één van de belangrijkste veroorzakers van
hooikoorts. De plant komt nog niet veel in Nederland voor, maar
wel steeds vaker. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) roept op om te helpen voorkomen dat Ambrosia zich
massaal in ons land vestigt en toenemende hooikoortsklachten
veroorzaakt.
Omdat Ambrosia pas laat bloeit (augustus toto november) verlengt
de plant het hooikoortsseizoen met enkele maanden. Dit kan tot
meer allergische aandoeningen leiden, ook bij mensen die nu nog
geen hooikoortspatiënt zijn. Dit wil de NVWA voorkomen.
Waar groeit Ambrosia?
Ambrosia is afkomstig is uit Noord-Amerika. In Nederland zien we
de plant steeds vaker, zowel in particuliere tuinen - vooral op
plaatsen waar vogelvoer is gestrooid - en op 'verstoorde gronden',
zoals bermen, akkers, fabrieksterreinen, bouwterreinen en bij
havens. Als we niets doen, verspreidt Ambrosia zich verder over
ons land.
Deze maand is een geschikte tijd om Ambrosia te verwijderen,
omdat de plant nu goed te herkennen is.
Wat kunt u doen en hoe herkent u de Ambrosia?
Op www.ambrosiavrij.nu kunt u zien hoe de plant eruit ziet en
lezen hoe u hem veilig kunt bestrijden. Daar vind u bovendien een
gratis te downloaden iPhone App waarmee u Ambrosia eenvoudig
kunt herkennen.
Mocht u de plant ergens zien, geef dan via de website door waar u
de plant hebt aangetroffen; met de App kunt u de locatie direct
doorgeven.
Deze waarnemingen zijn belangrijk voor de bestrijding van de
Ambrosia.
Vragen of meer informatie?
Zie: www.nvwa.nl of bel het NVWA-contactcentrum: (0800) 04 88.

