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Controle openbare verlichting
Op maandag 1 oktober wordt de openbare verlichting in de gemeente gerepareerd. Wilt u defecte straatlantaarns in uw straat of
buurt voor die tijd doorgeven? Geef bij voorkeur adres en het
nummer dat u op de lantaarnpaal vindt door.
U kunt elke werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur bellen met de afdeling Openbare Ruimte, telefoon (020) 4877111.

Uitgave: 39
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

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.

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.

Burgerlijke stand
Huwelijk
14 september 2012 Robert Bastiaan Bakker en
Ashley Kimberley Lynnsay Geurtsen
Overlijden
10 september 2012 Hendrika Martha Lieferink gehuwd geweest
met Johannes Bernardus Gerhardus Baars
13 september 2012 Atje Koster gehuwd geweest met Reinout Knol
14 september 2012 Gerrit Bosschieter gehuwd met
Cornelia Helena Rous
15 september 2012 Mechelina Geertruida Borg gehuwd geweest
met Dirk Arie de Gier

Publiekszaken
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
• 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
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.

Middelpunt breidt uit
Per 1 oktober breidt Middelpunt, centrum voor wonen, welzijn en
zorg, haar samenwerking uit. Ook het Centrum Mantelzorg, MEE,
de Vrijwilligerscentrale, de Zorgcirkel en de jongerenwerker van
Welsaen gaan er (inloop)spreekuur houden.
Middelpunt, het centrum voor wonen, welzijn en zorg in Landsmeer, is in juli dit jaar gestart. In Middelpunt werken de gemeente
Landsmeer, het Dienstencentrum Landsmeer, Stichting WonenPlus
en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening samen.
Inloopspreekuur MEE
Stichting MEE ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte. Het inloopspreekuur van de MEEconsulent is wekelijks op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
U kunt gewoon binnenlopen, of een afspraak maken – eventueel
via uw contactpersoon bij uw zorg- of welzijnsinstelling.
Inloopspreekuur Vrijwilligerscentrale
De Vrijwilligerscentrale matcht inwoners van Landsmeer die interessant vrijwilligerswerk zoeken en bedrijven/organisaties die een
vrijwilliger een werkplek kunnen bieden. Het inloopspreekuur is
iedere 2e en 4e woensdagmiddag van de maand van 13.00 tot
16.00 uur.
Inloopspreekuur Zorgcirkel
De Zorgcirkel levert thuiszorg en staat in Landsmeer bekend om De
Keern. Zij adviseren over bijvoorbeeld (AWBZ-)indicaties of dementie en bemiddelen inzake wonen en zorg . Zij houden wekelijks
spreekuur op maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt
binnenlopen voor informatie en advies.

Inloopspreekuur Welsaen
De jongerenwerker van Welsaen houdt wekelijks op maandagavond van 18.30 tot 22.00 uur inloopspreekuur. Jongeren kunnen
bij hem terecht voor vragen of om een praatje te maken.
Inloopspreekuur Centrum mantelzorg
Centrum Mantelzorg ondersteunt en begeleidt mantelzorgers en
organiseert onder meer lotgenotencontact. Zij houden iedere 1e
woensdagmiddag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur inloopspreekuur. U kunt er terecht voor advies en informatie.
Openingstijden en contact
Adres: Dr. M.L. Kingstraat 2 te Landsmeer
Telefoon: (020) 4877124
E-mail: middelpunt@landsmeer.nl
Middelpunt is iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur voor
algemene vragen over wonen, welzijn en zorg.
Meer informatie
Meer informatie over (de dienstverlening van) de bij Middelpunt
aangesloten organisaties vindt u op de website:
www.middelpuntlandsmeer.nl.

VROM
Verleende vergunningen

Openbare orde en veiligheid
Gevonden en verloren voorwerpen
Bent u een voorwerp verloren? Meld uw verlies bij de gemeente.
Hebt u een voorwerp gevonden? Breng het langs in het gemeentehuis - of meld uw vondst en bewaar het voorwerp thuis. Het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente probeert de verloren en
gevonden items te ‘matchen’ en zorgt dat ze weer in bezit van de
eigenaar komen. Tussen het moment van verlies, vondst en match
kan enige tijd zitten.
Bij beroving of diefstal van uw eigendom moet u altijd aangifte
doen bij de politie. Wordt uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of
vreemdelingendocument vermist? Doe ook dan aangifte bij de
politie. Alleen op vertoon van het proces-verbaal van de politie
kunt u een nieuw document bij de gemeente aanvragen.
Melding verloren voorwerp
Meld uw verlies bij voorkeur per e-mail (gemeente@lands
meer.nl). Omschrijf in uw e-mail het voorwerp dat u bent verloren.
Stuur indien mogelijk een foto mee. Beschrijf ook de plek waar u
denkt dat u het voorwerp bent kwijt geraakt. Vergeet niet uw
naam en adres te melden.
U kunt ook bellen (telefoon: (020) 4877 111) of langskomen in het
gemeentehuis.
Voorwerp gevonden?
Geef gevonden voorwerpen, zoals tassen, sieraden en portemonnees altijd af bij de gemeente, of meld uw vondst bij de gemeente
en bewaar het voorwerp thuis. Identiteitskaarten, paspoorten,
rijbewijzen en verblijfsdocumenten móet u bij de gemeente afgeven en mag u niet thuis bewaren.
Meer informatie
Kijk voor uitgebreide informatie op www.landsmeer.nl.

datum verzending perceel
onderwerp
19 september 2012 De Poort 1 t/m 44 oprichten 2 gebouwen
met 44 appartementen
en inpandige bergingen
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
Openbare vergaderingen
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel Bezwaarschriftencommissie
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de op dinsdag 25 september 2012 om 19.30 uur
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Agenda
19.30 bezwaarschrift tegen het besluit van 28 juni 2012 betreffende
Openbare ruimte
de afwijzing van de aanvraag om een ontheffing van het
inrijverbod
Grondsanering Breekoever
20.00 bezwaarschrift tegen het besluit van 3 augustus betreffende
de oplegging van een last onder dwangsom ten aanzien van
Maandag 24 september is gestart met de tweede fase van de grondsahet perceel IJdoornlaan 9 te Landsmeer
nering van de Breekoever. De sanering zal 8 tot 10 weken duren.
20.30
bezwaarschrift tegen het besluit van 3 augustus betreffende
Uiteraard probeert de aannemer overlast te beperken, maar enige
de oplegging van een last onder dwangsom ten aanzien van
hinder voor omwonenden is helaas niet te voorkomen. De bewoners
het perceel IJdoornlaan 8 te Landsmeer.
zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Nieuwe dynamische reisinformatiepanelen
Een aantal veelgebruikte bushaltes in Landsmeer krijgt een zogenoemd dynamische reizigers informatiesysteem (DRIS-paneel)
waarop u kunt zien hoe laat de bus komt. Tijdens de plaatsing van
de panelen blijft de halte gewoon bereikbaar. Anders dan eerder
bericht worden de panelen in de week van 24 september geplaatst.
De DRIS-panelen geven automatisch actuele reisinformatie weer.
Zo ziet u als u de bus wacht meteen over hoeveel minuten uw bus
komt of dat uw bus vertraagd is. Deze informatie klopt op de minuut, want de bussen geven via een GPS-systeem aan een centrale
computer door waar ze rijden. De computer berekent of de bus
volgens de dienstregeling rijdt of dat deze vertraagd of vervroegd
is. Dit wordt direct op de display bij de bushalte weergegeven.
De panelen zijn aan twee kanten leesbaar. Blinden en slechtzienden kunnen de informatie door een druk op een knop laten uitspreken.
Locaties DRIS-panelen
Landsmeer:
• Burg. Posweg 65 en overkant
• tegenover Zultestraat 2
• tegenover Raadhuisstraat 2
• Zuideinde 6 en 7 (dorpscentrum)
• Varenstraat (eind- beginhalte)
Den Ilp:
• Den Ilp 85A
Purmerland:
• Purmerland 50

Besluitenlijst
Verkorte besluitenlijst raadsvergadering
van 13 september 2012
De gemeenteraad heeft op 13 september een vergadering gehouden over de eindrapportage met betrekking tot de bestuurscrisis Landsmeer. Na een lange discussie is op het
einde van de avond de volgende motie van de VVD en de PvdA aangenomen:
‘De raad van Landsmeer in vergadering bijeen op 13 september 2012;
Gelezen de eindrapportage van de heren Leeuwe en Oppenhuis-De Jong, in het bijzonder
de opmerkingen over een vertrouwensbreuk tussen Burgemeester en Wethouders, het
niet kunnen vinden van een grond om het college tot het eind van deze raadsperiode ‘op
de been’ te houden en de afspraak dat alle leden van het college zich de afgelopen dagen
zouden beraden op hun positie;
gehoord de verklaringen van de burgemeester en de beide wethouders inzake hun
positie;
• spreekt zijn waardering uit voor de door de college leden verrichtte diensten in de
realisatie van het bestuursprogramma;
• stelt op grond van het voornoemde rapport en de voornoemde verklaringen tot zijn
teleurstelling vast dat in het college een onoverbrugbaar verschil in opvatting bestaat
die het functioneren van het College als zodanig te ernstig belemmert;
• constateert dat hij zich - gegeven het onvermogen van het College om tot onderling
werkbare verhoudingen te komen - thans moet uitspreken over zijn in de collegeleden te stellen vertrouwen;
• spreekt uit dat:
◊ op dit moment in de huidige situatie de bestuurlijke continuïteit van de
gemeente voorrang moet nemen;
◊ de ambtelijke organisatie haar werkzaamheden moet kunnen blijven uitvoeren onder leiding van een College van B&W;
◊ beide wethouders ter uitvoering van het raadsprogramma op diverse zware
dossiers voortgang hebben geboekt die niet in gevaar mag worden gebracht
en bewaard moet blijven;
◊ hij helaas niet anders kan dan vast te stellen dat hij geen vertrouwen meer
heeft in het vermogen van de burgemeester om tot een oplossing te komen;
en gaat met bezwaard gemoed over tot de orde van de dag.”
De motie is na een hoofdelijke stemming aangenomen met (8) stemmen van de PvdA en
de VVD (met uitzondering van de heer de Jong) voor en (6) stemmen van D66, CDA, PL,
GL en de heer de Jong tegen.

