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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

Waar kunt u stemmen?
Op woensdag 12 september 2012 kunt u stemmen voor de Tweede
Kamer. U kunt stemmen op één van de acht stembureaus in de
gemeente Landsmeer. Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dat kan. Laat uw stempas dan vóór 10 september omzetten in een
kiezerspas.
Stembureaus in de gemeente Landsmeer
Landsmeer:
Gemeentehuis
Obs De Stap
Verzorgingshuis De Keern
Dorpshuis Landsmeer
Brandweerkazerne Landsmeer
Sporthal IPC

Raadhuisstraat 1
Dr. M.L. Kingstraat 2D
Burg. Postweg 9
Calkoenstraat 27
Fuutstraat 2
Marktplein 11

Den Ilp:
Dorpshuis De Wije Ilp

Den Ilp 73

Purmerland:
Dorpshuis Purmerland

Purmerland 42A

Alle stembureaus behalve de brandweerkazerne zijn toegankelijk
voor rolstoelen.
U kunt kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. Om te stemmen, hebt u uw stempas én uw identiteitsbewijs nodig. Als u geen
stempas of ID kunt overleggen, mag u niet stemmen.
Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dat kan. Laat uw stempas dan omzetten in een kiezerspas. Dat kan
tot maandag 10 september aan de balie van het gemeentehuis.
De termijn om schriftelijk een kiezerspas aan te vragen, is verstreken.

Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Wilt u iemand anders machtigen?
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Dat kan. U kunt iemand machtigen met uw stempas. Als u iemand
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
met uw stempas machtigt, moet u hem of haar ook een kopie van
Telefonisch spreekuur WMO:
uw geldige identiteitsbewijs meegeven.
T: (020) 48 77 124
De termijn om schriftelijk een machtiging aan te vragen, is verstreWoensdag 09:00 - 10:00 uur
ken
13:00 - 14:00 uur
Donderdag 09.00 - 10:00 uur
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
Burgerlijke stand
13:00 - 14:00 uur
Buiten de openingstijden kunt u Ondertrouw
een bandje inspreken. U wordt 28 augustus 2012 Jerry Hubertus en Fleur Witte
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

Meer informatie op
www.landsmeer.nl

VROM

Aangevraagde vergunningen
Datum ontv.
perceel
24 augustus 2012 Purmerland 75

onderwerp
nieuwbouw boerderij

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.

Verleende vergunningen
Datum verz.
perceel
onderwerp
29 augustus 2012 Kaaskoper 29 plaatsen dakkapel
30 augustus 2012 De Gouwe 21 uitbreiding St. Augustinusschool
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 ruimte
Start onderhoud Zeeburgertunnel
Rijkswaterstaat werkt van 3 september tot en met 30 november aan
het onderhoud van de Zeeburgertunnel. Om de veiligheid te kunnen
waarborgen, brengt Rijkswaterstaat nieuwe technische systemen in
en rond de tunnel aan. Het gaat daarbij onder meer om rijstrooksignalering en ventilatie in de tunnel en verkeerslichten, verkeersborden en slagbomen erbuiten.
Verkeer in beide richtingen op de A10 ter hoogte van de Zeeburgertunnel moet daarom rekening houden met enige hinder.
Verkeershinder
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd op werkdagen tussen 21.00 uur
en 05.00 uur en in de weekenden tot 07.00 uur. Ook blijft er altijd
één rijstrook per richting beschikbaar. De enige uitzondering daarop
zijn twee nachtelijke volledige afsluitingen en incidentele verkeersstops.
Nachtelijke afsluitingen
1. zaterdag 13 oktober van 23.00 uur tot en met zondag 14 oktober
07.00 uur
2. vrijdag 19 oktober vanaf 23.00 uur tot en met zaterdag 20 oktober
07.00 uur
Tijdens deze twee nachten is de tunnel volledig afgesloten. Borden
geven de omleidingroute via de Coentunnel op de A10-West aan.
Het verkeer moet tijdens deze totale afsluitingen rekening houden
met maximaal 15 minuten vertraging en een gewijzigde verkeerssituatie.
Meer informatie
Weggebruikers kunnen voor meer informatie gratis bellen met 0800
8002 (zeven dagen per week van 06.00 -22.30 uur) of kijken op
www.vanAnaarBeter.nl.

Datum verz.
Onderwerp
27 augustus 2012 Herdenkingsavond op 15 december 2012 op de
Algemene begraafplaats Landsmeer
29 augustus 2012 Opendag brandweer op 22 sdeptember 2012 op
het Raadhuisplein te Landsmeer
29 augustus 2012 Geluidsontheffing aan Café de Goede Stek op
7 & 14 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

Neem een kijkje in de wereld van uw
brandweer
Op zaterdag 22 september 2012 organiseert de gemeentelijke
brandweer van 11.00 tot 16.00 uur een open dag op het Raadhuisplein. U kunt op deze dag kennis maken met het brandweervak.
De gemeentelijke brandweer bestaat uit vrijwilligers. Zij staan 24
uur per dag paraat om branden te blussen én om hulp te bieden bij
andere calamiteiten, zoals verkeersongevallen, gevaarlijke stoffen,
waterongevallen of stormschade.
Activiteiten open dag
De brandweer demonstreert onder meer hoe zij een slachtoffer uit
een auto bevrijdt. In een democontainer van Amsterdam kunt u
zelf ervaren hoe het is om in een rokerige ruimte een slachtoffer te
zoeken. Speciaal voor de kinderen is er een springkussen. Zij kunnen ook een brandend huisje blussen. Daarnaast is er uiteraard
volop gelegenheid om vragen te stellen.
Word vrijwilliger bij de brandweer
Om hun dienstverlening en uw veiligheid te kunnen blijven garanderen, is het belangrijk om het aantal vrijwilligers op peil te houden. De brandweer is daarom altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. U kunt zich tijdens de open dag direct aanmelden als vrijwilliger of meer informatie krijgen als u belangstelling hebt voor een
brandweerfunctie.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ferry Soffner,
commandant van de gemeentelijke brandweer, telefoon: (020)
482 1573 of 06 1064 1063, of Bob Wals, plaatsvervangend commandant, telefoon (020) 482 3707 of 06 5354 3429.
Of kijk op de website: www.brandweerlandsmeer.nl

