2

Kompas Regiokrant

18 september 2012

Openbare ruimte
Gebiedsaanwijzing bij de verordening afvoer
hemelwater en grondwater ter inzage
De gebiedsaanwijzing bij de verordening afvoer hemelwater en grondwater in Landsmeer ligt van 18 september tot en met 31 oktober 2012
ter inzage in het gemeentehuis van Landsmeer.

Uitgave: 38
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

Middelpunt
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

Publiekszaken
Sluiting gemeentehuis
Wegens het jaarlijkse uitstapje zijn het gemeentehuis en het Middelpunt op vrijdag 21 september gesloten. Voor aangiftes burgerlijke
stand is de afdeling Burgerservice geopend van 7.30 tot 8.30 uur.

Middelpunt elke werkdag van
9 tot 12 uur open
Middelpunt is nu elke werkdag ’s ochtends open voor publiek. U
kunt tussen 9.00 en en 12.00 uur terecht met al uw vragen over
wonen, welzijn en zorg.
In Middelpunt werken de gemeente, Dienstencentrum Landsmeer
(DCL) en WonenPlus Landsmeer samen. Diverse maatschappelijke
instellingen houden er spreekuur, onder meer:
• Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD)
• Centrum Mantelzorg
• Stichting Welsaen
• Vrijwilligerscentrale Amsterdam
Meer informatie en adres
Meer informatie over (de dienstverlening van de bij Middelpunt
aangesloten organisaties) vindt u op de website:
www.middelpuntlandsmeer.nl.
Adres: Dr. M.L. Kingstraat 2 te Landsmeer
Telefoon: (020) 4877124
E-mail: middelpunt@landsmeer.nl

Vraag nu uw stadspas voor 2013 aan
Hebt u een laag inkomen of bent u ouder dan 65 jaar? Dan hebt u
recht op een stadspas. Met de stadspas kunt gratis of met korting
naar diverse culturele, sportieve en educatieve attracties en activiteiten.
Als stadpashouder krijgt u een pasje en een gids met waardevolle
informatie en tips over Amsterdam en omgeving.
Alleen op aanvraag
Hebt u al een stadspas voor 2012? Dan moet u de pas voor 2013
tóch opnieuw aanvragen.
Wie komt in aanmerking voor een stadspas?
U hebt recht op een stadspas als u:
• 65+’er bent - ongeacht uw inkomen
• Wajonggerechtigde (jonggehandicapte) bent
• een uitkering volgens de Wet Werk en Bijstand van de Gemeentelijke Sociale Dienst ontvangt

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) 4877133.

Stadspas 2013 aanvragen
Wilt u heel 2013 de voordelen van de stadspas hebben? Vraag deze
dan aan met het aanvraagformulier stadspas 2013. U kunt dit
formulier afhalen op het gemeentehuis of downloaden op de
website van de gemeente: www.landsmeer.nl.

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van b en w. 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.

Openbare vergaderingen
Gemeenteraad

werpen die betrekking hebben op de Wmo. De leden van de Wmoraad
verzamelen signalen vanuit hun achterban, hebben diverse contacten
met organisaties en instellingen in Landsmeer en/of de regio en bezoeken congressen en/of symposia. Dit alles om zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de voorzieningen die onder de Wmo vallen. Doel
van de Wmoraad is de belangen te behartigen van de burgers van
Landsmeer die nu of in de toekomst een beroep doen op de Wmo. Het
gaat daarbij altijd om de kwaliteit van de dienstverlening.
Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw M. Farjon, tel:
(020) 6317914, e-mail: mfarjon@upcmail.nl

www.landsmeer.nl

Waar: bibliotheek Landsmeer
Help uw kind om weerbaarder te worden
Wilt u uw kind helpen om beter voor zichzelf op te komen? Of om een
positiever zelfbeeld te ontwikkelen? Of om zelfstandig problemen op
te lossen?
Van 1 tot 7 oktober is de Week van de Opvoeding. Thema is: Kom dan naar de thema-avond rond weerbaarheid voor kinderen.
‘Luister ‘s naar me!’. Midden in deze themaweek, op 3 oktober, Wanneer: dinsdag 2 oktober van 20 tot 21.30 uur
start ook de kinderboekenweek met het thema: ‘Hallo wereld’.
Waar: CJG, T. de Coenestraat 4, Middenbeemster
Week van de Opvoeding

Luister nou eens naar me!

Overal in het land zijn leuke en interessante activiteiten rondom de Aanmelden: telefoon (0299) 748004 of op www.cjgbeemster.nl
thema’s. In Landsmeer organiseren het Centrum voor Jeugd en Gezin Wat doet uw kind op de ‘social media’
(CJG) en de bibliotheek de activiteiten.
Wat zijn (de kansen en gevaren van) ‘social media’? Weet u wat uw
kind uitspookt op internet? Hoeveel beltegoed jaagt uw kind er wekeBallonnen oplaten: hallo wereld!
Op woensdag 3 oktober opent de wethouder samen met alle kinderen lijks door met zijn mobieltje? Wilt u weten waar u de grens moet
die dat leuk vinden de kinderboekenweek door ballonnen op te laten trekken? Kom dan naar de thema-avond over ‘social media’.
(15.00 uur).
Wanneer: donderdag 4 oktober van 19.30 tot 21.30 uur
Terwijl de ballonnen de wereld in zweven, kunnen ouders en kinderen
met al hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht op de informatiemarkt van het CJG (van 14 tot 16 uur; de informatiemarkt staat
vrijdag 5 oktober ook op de markt in Landsmeer). Hier kunt u de
logopediste uithoren over de wereld van de stem, de spraak en de taal
en vertelt de diëtiste over gezond (wereld-)eten, zoals wereldgroente
en wereldfruit.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u
binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het college van b en w. Dit
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

op dinsdag 25 september om 20.00 uur
Agenda
• kennismaking met de gemeentesecretaris a.i. dhr. Jeltema
• vaststelling kort verslag 18 juli 2012 (op- en/of aanmerkingen op
eventuele taal- en/of typefouten vóór 24 september 2012 indienen
bij de griffier)
Burgerlijke stand
• ingekomen stukken
• verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
Overlijden
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
7 september 2012 Johanna Flinterman gehuwd met Egbert Idsingh
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
de vergaderingen van deze bestuursorganen
VROM
• wensen en bedenkingen koopovereenkomst Luijendijk-Zuid
• uitgangspuntennota bestemmingsplan Zuideinde 69
Aangevraagde vergunningen
• vaststellen van de gemeenschappelijke regeling SPOOR-raad
Datum ontvangst perceel
onderwerp
• zienswijze jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD
07 september 2012 Gruttolaantje 4 verhogen kap en plaatsen
• bijramen re-integratiegelden WWB
dakkapel
• vaststellen onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2012 t/m
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Voor het inzien
2021
van bestemmingsplannen en ter inzage liggende bouwplannen kunt u • vaststellen van de begrotingswijzigingen van agendapunt 12 en 13
terecht in de inzageruimte. Voor informatie of het maken van een
afspraak met een medewerker bouwzaken, telefoon: (020) 4877166 Wmoraad
(de afspraken worden gepland tussen 9 en 11 uur). Het indienen van op woensdag 26 september om 20.00 uur
Agenda
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
• bespreking jaarverslag 2011
Verleende vergunningen
• stand van zaken vanuit de gemeente Landsmeer
Datum verzending perceel
onderwerp
• interne zaken, zoals ongevraagde adviezen en PR
07 september 2012 Kanaalweg 16A
plaatsen dakkapel en
U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
maken gevelwijziging
12 september 2012 Van Beekstraat 272 vernieuwen fundering
De Wmoraad adviseert b en w gevraagd en ongevraagd over onder-

Kinderen kunnen hun energie kwijt op een springkussen. Vervolgens
kunnen ze zich laten schminken of voorlezen (voorlezen van 15.30 tot
16 uur). Zieke poppen en knuffels worden genezen door de poppendokter (spreekuur van 14 tot 15 uur).

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.

• een toeslag op grond van de Toeslagenwet van het UWV ontvangt *
• in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen*
• arbeidsongeschikt bent en IVA ontvangt (Inkomensvoorziening
Volledig Arbeidsongeschikten)*
*U kunt ook een stadspas aanvragen voor uw partner en inwonende kinderen van 3-18 jaar

Waar: CJG, M.L. Kingstraat2, Landsmeer
Aanmelden: telefoon (020) 4877101 of www.cjglandsmeer.nl
Meer informatie en aanmelden?
Kijk op de website: www.cjglandsmeer.nl --> Week van de Opvoeding. Wilt u een thema-avond bijwonen? Meldt u dan van te voren
aan. Elke aanmelder maakt kans op een leuke prijs.

Besluitenlijsten
Commissie Samenleving 10 september 2012
• De besluitenlijst van 11 juli 2012 is vastgesteld.
• De commissie voor zover aanwezig adviseert unaniem positief over
de vaststelling van de zienswijze jaarrekening 2011 en de begroting
2013 van de gemeenschappelijke regeling GGD ZaanstreekWaterland. De commissie voor zover aanwezig adviseert unaniem
positief over de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling
SPOOR-raad. De commissie voor zover aanwezig adviseert unaniem
positief over het voorstel om eenmalig € 50.000 aan de algemene
reserve te onttrekken en dit bedrag aan te wenden voor reintegratieactiviteiten voor WWB gerechtigden.
De fracties van D66 en Positief Landsmeer waren niet bij de beraadslagingen vertegenwoordigd.

Commissie Grondgebied 11 september 2012
• De besluitenlijst van 10 juli 2012 is vastgesteld.
• De commissie adviseert grotendeels positief over het voorstel om
geen wensen en bedenkingen te hebben op de Koopovereenkomst
Luijendijk-Zuid en de opdracht bouw-, woonrijp maken en groen
Luijendijk-Zuid. De VVD, PvdA, CDA, D66 en GL adviseren positief en
Positief Landsmeer neemt het voor nader overleg terug naar de
fractie.
• De commissie adviseert verdeelt over de uitgangspuntennota Zuideinde 69. De VVD, PvdA en GL adviseren positief, het CDA, D66 en
Positief Landsmeer nemen het voor nader overleg terug naar de
fractie.
• De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel tot vaststelling van het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2012 tot
en met 2021.

