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Inzameling en verbranding kerstbomen
Op woensdag 9 januari 2013 wordt de jaarlijkse inzameling en
verbanding van kerstbomen gehouden. Tussen 13.00 en 16.30 uur
kunnen de bomen op de parkeerplaats aan de Sportlaan worden
ingeleverd. Voor iedere kerstboom geeft de gemeente een vergoeding van € 0,25. De brandweer zal het vreugdevuur om 17.00 uur
ontsteken. De inzameling geldt niet voor handelaren.

Uitgave: 52
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

De gemeentelijke tarieven voor 2013

Graag nodigen wij alle inwoners van Landsmeer, Den Ilp en Purmerland uit om op woensdag 2 januari 2013 van 19.00 uur tot
20.30 uur, met ons het glas te heffen en samen het nieuwe jaar in
te gaan.
Burgemeester Peter Tange houdt om kwart voor acht een nieuwjaarstoespraak. Wij hopen u te mogen begroeten op 2 januari in
het gemeentehuis.

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

Burgerservice
Huwelijk
12 december 2012, Steven Juliën Vaseur en Petra van den Berg

VROM

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

Middelpunt: centrum
voor wonen, welzijn
en zorg
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2
1121 CP Landsmeer
(020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

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.

Publiekszaken

Nieuwjaarsreceptie

Aangevraagde vergunningen
Datum ontv.
perceel
11 december 2012 Zuideinde 70

Als inwoner betaalt u gemeentelijke heffingen en belastingen. De
belangrijkste heffingen zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB),
afvalstoffenheffing, rioolrechten en hondenbelasting. De tarieven voor
de heffingen en belastingen voor 2013 stijgen met 2% respectievelijk
3%. Uitzondering hierop vormen de tarieven voor de afvalstoffen- en
rioolheffing. Hiervoor geld het principe dat deze 100% kostendekkend
zijn. De tarieven voor de rioolheffing zijn ten opzichte van 2012 gestegen, de tarieven voor de afvalstoffenheffing daarentegen zijn gedaald
ten opzichte van 2012.
De gemeenteraad heeft de gemeentelijke tarieven op 11 december jl.
als volgt vastgesteld:
Onroerende zaakbelasting
• Woningen
• eigenaar 0,10535% in perc. van de WOZ-waarde
• Niet-woningen
• eigenaar 0,20418% in perc. van de WOZ-waarde
• gebruiker 0,17560% in perc. van de WOZ-waarde
• Afvalstoffenheffing
Voor huishoudens op 1 januari 2013 gebruikt door:
• 1 persoon
• 2 personen
• 3 of meer personen
• Rioolheffing
• Het tarief per aansluiting is

onderwerp
wijzigen kantoorfunctie • Hondenbelasting
naar winkel/kantoor• Voor één hond
functie
• Voor elke volgende hond
12 december 2012 Kanaalweg 29
oprichten Bed & Breakfast
• Liggelden
12 december 2012 Fuutstraat 1
oprichten carport
• Tarieven per strekkende meter voor een jaar
14 december 2012 Kistenmakerseiland 6 plaatsen houten vlonder
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van • Toeristenbelasting
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
• Tarief per overnachting
Informatie: afdeling VROM.

Verleende vergunningen

Wijziging inzameldag GFT- en huishoudelijk
afval

€ 205,80
€ 240,00
€ 274,80
€ 211,85
€ 45,35
€ 73,75
€ 28,55
€ 0,62

Leges Burgerservice

De gemeente heft leges voor diensten die zij verleent aan burgers.
Datum verz.
perceel onderwerp
Denk hierbij aan het verstrekken van paspoorten, rijbewijzen en het
18 december 2012 Roerdompstraat 21
plaatsen dakopbouw voltrekken van huwelijken. De leges worden geheven van degene op
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning wiens aanvraag de dienst wordt verricht. De leges voor 2013 zijn als
binnen 6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaar- volgt vastgesteld:
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
€ 50,35
Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige Paspoort
voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Zakenpaspoort
€ 50,35
Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
Nederlandse identiteitskaart t/m 13 jr.
€ 31,85
2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij Nederlandse identiteitskaart vanaf 14 jr.
€ 41,90
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
€ 46,60
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening Spoedtoeslag
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Rijbewijs
€ 42,90
Informatie: afdeling VROM.
Spoedtoeslag
€ 34,10

Openbare orde en veiligheid

Gehandicaptenkaart

€ 50,45

Besluit

Inrijverbod, enkel per jaar

€ 70,40

Op grond van artikel 2:48 lid 4 van de APV heeft de burgemeester op 11
december 2012 onderstaand besluit genomen. Dit besluit treedt 1 dag
na publicatie in werking.

Inrijverbod, enkel per maand

Besluit, dat het voor horeca-inrichtingen gelegen aan de Dorpsstraat te
Landsmeer vanaf huisnummer 24 tot en met huisnummer 58, zoals op
Omgevingsloket
de bij dit besluit behorende plattegrond is aangegeven, verboden is op
Voor informatie, het maken van 31 april 2012 vanaf 22.30 uur tot en met 1 januari 2013 tot 09.00 uur
een afspraak en het aanvragen
(jaarwisseling) dranken in glazen drinkgerei te verstrekken.
van een omgevingsvergunning
heeft de gemeente het omge- Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
vingsloket ingesteld.
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd beU kunt contact opnemen met zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
een medewerker tijdens het van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopitelefonische spreekuur op maan- ge voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van
dag t/m vrijdag van 09:00-12:00
de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
uur, telefoon (020) 4877133.
2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
Meer informatie? genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
www.landsmeer.nl Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling Openbare Orde & Veiligheid.

Inrijverbod, dubbel per jaar
Inrijverbod dubbel per maand
Inrijverbod, dagkaart

€ 5,85
€ 116,90
€ 9,75
€ 12,65

Openbare ruimte
Wat doen we met glas-, kleding- en papiercontainers rondom de jaarwisseling?
Om problemen tijdens de jaarwisseling te voorkomen is besloten om
vooraf maatregelen te treffen. Dit houdt in dat de kleding-, papier- en
glascontainers op vrijdag 28 december aanstaande geleegd worden.
De kledingcontainers en de bovengrondse papiercontainers worden
daarna naar de gemeentewerf gebracht. De ondergrondse papiercontainer en de glascontainers worden afgesloten. Alle containers worden
op woensdag 2 januari 2013 weer teruggeplaatst of geopend.
Wij verzoeken u hier bij het wegbrengen van uw afval rekening mee te
houden.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt het afval in de gemeente
Landsmeer niet meer op donderdag maar op woensdag opgehaald. Dit is het gevolg van een wijziging van het inzamelbedrijf.
Ook kan het zijn dat de route enigszins wijzigt. Het is daarom van
belang dat u de afvalcontainer op de inzameldag vóór 7.30 op de
aanbiedplaats neerzet.

Stopverbod tijdens lichtjesroute
Jaarlijks blijkt dat, naast de slechte bereikbaarheid voor calamiteitenverkeer, tijdens de "lichtjesparade" op het Noordeinde, Den Ilp en
Purmerland hinder wordt ondervonden van de geparkeerde auto's op
of langs de weg. Om verkeersopstoppingen en/of gevaarlijke situaties
te voorkomen wordt in de periode van zondag 16 december 2012 tot
en met zondag 6 januari 2013 tussen 17.00 en 23.00 uur een stopverbod ingesteld. Dit stopverbod geldt aan beide zijden van de weg, door
plaatsing van bord E2 (stopverbod), op het wegvak Noordeinde tussen
de Lisstraat en Den Ilp en het wegvak Den Ilp tussen het Noordeinde en
de beheergrens (Den Ilp 136) met het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. De politie gaat hierop actief handhaven.

Camerahandhaving
Houdt u rekening met het inrijverbod tussen 16.00 en 19.00 uur voor
de richting Landsmeer naar Purmerend. Ter hoogte van de Molenzijlbrug wordt het inrijverbod, ook tijdens de lichtjestour, gehandhaafd
door een camera.

Advies- en besluitenlijsten
Verkorte besluitenlijst raadsvergadering
11 december 2012
Het korte verslag van 28 november is vastgesteld.
De gemeenteraad heeft zonder hoofdelijke stemming de volgende
verordeningen vastgesteld:
• De verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs
Landsmeer
• Verordening afvalstoffenheffing 2013;
• Verordening hondenbelasting 2013;
• Legesverordening 2013 met bijbehorende tarieventabel;
• Verordening liggelden 2013;
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2013;
• Verordening marktgelden 2013;
• Verordening op de heffing en inning van de onroerende zaakbelasting 2013;
• Verordening parkeerbelastingen 2013;
• Verordening precariobelasting 2013;
• Verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2013;
• Verordening op de heffing en inning van belastingen op roerende
woonen bedrijfsruimten 2013;
• Verordening toeristenbelasting 2013;
• De datum van heffing van deze verordeningen is bepaald op 1 januari 2013.

Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf op maandag 24 december gesloten. Donderdag 27 december
kunt u weer op het gemeentehuis terecht tijdens de reguliere openingstijden. Maandag 31 december zijn wij geopend tot 16.00 uur.
Bij Burgerservice kunt u dan terecht van 9.00 tot 12.00 uur.
Op woensdag 2 januari 2013 zijn wij geopend vanaf 9.30 uur.

