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Het gemeentebestuur en de medewerkers van Landsmeer
wensen u een gelukkig, gezellig, maar voral veilig en gezond 2018!
Bekendmakingen

De gemeentelijke tarieven voor 2018

Heffingen en belastingen
Als inwoner betaalt u gemeentelijke heffingen en belastingen. De belangrijkste heffingen zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeenteraad heeft op 21 december jl. de tarieven voor 2018
vastgesteld.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde Vergunningen

De tarieven voor de heffingen en belastingen voor 2018 stijgen met 1,4% respectievelijk 2,4%. Uitzondering hierop vormen
de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Hiervoor geldt het principe dat deze 100% kostendekkend zijn. De tarieven
2018 voor de afvalstoffenheffing zijn gelijk gebleven aan de tarieven van 2017, de tarieven voor de rioolheffing zijn met € 3,20
gedaald ten opzichte van 2017.De hondenbelasting is met ingang van 2017 afgeschaft in Landsmeer.
De gemeenteraad heeft de gemeentelijke tarieven voor 2018 als volgt vastgesteld.

Ontvangen

Onroerende zaakbelasting

Perceel

15 december 2017 Purmerland 89A

verbouw woonhuis met
opstallen

17 december 2017 van Beekstraat 156

aanbouw achtergevel
en funderingsherstel

18 december 2017 Zuideinde 108A

vergroten woonhuis
achterzijde

• Woningen

18 december 2017 Waterlandse Hof 10,11 en 12 aanbouw berging
voorzijde

eigenaar 0,10123% in percentage van de WOZ-waarde
• Niet-woningen

19 december 2017 Purmerland 82

eigenaar 0,26699% in percentage van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing
Voor huishoudens op 1 januari 2018 gebruikt door:
€ 216,95

• 2 personen

€ 253,40

• 3 of meer personen

€ 289,25

Gemeentehuis eerder dicht
Het gemeentehuis is op dinsdag 16 januari aanstaande vanaf
15.00 uur gesloten.
Dit in verband met het afscheid van burgemeester Nienhuis.

Rioolheffing
• Het tarief per aansluiting is

plaatsen beschoeiing

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De
aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact
op met het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m vrijdag van
9.00-12.00 uur).

gebruiker 0,22891% in percentage van de WOZ-waarde

• 1 persoon

Onderwerp

€ 215,00

Liggelden
• Tarieven per strekkende meter voor een jaar

Kerstboomverbranding

€ 30,45

Toeristenbelasting
3% van de vergoeding die terzake van het verblijf met overnachten in
rekening wordt gebracht.

Gemeentelijke Leges
De gemeente heft leges voor diensten die zij verleent aan burgers. Denk
hierbij aan het verstrekken van paspoorten, rijbewijzen en het voltrekken
van huwelijken. De leges worden geheven van degene op wiens aanvraag
de dienst wordt verricht.

De jaarlijkse inzameling en verbranding van de kerstbomen vindt plaats op woensdag 10 januari. De kerstbomen
kunnen op 10 januari worden ingeleverd tussen 13.00 en 16.30 uur op de parkeerplaats aan de Sportlaan. Voor iedere
kerstboom geeft de gemeente een vergoeding van € 0,25.

Let op! De inzameling geldt niet voor handelaren!

Dus is uw oliebol klaar, verzamel het vet en lever het in. Daarmee wordt veel overlast bespaard en kan het vet hergebruikt
worden.

De leges voor 2018 zijn als volgt vastgesteld:
Paspoort, aanvrager jonger dan 18 jaar

€ 52,00

Paspoort, aanvrager 18 jaar of ouder

€ 65,30

Nederlandse identiteitskaart, aanvrager jonger dan 18 jaar

€ 29,05

Nederlandse identiteitskaart, aanvrager 18 jaar of ouder

€ 51,05

Spoedtoeslag

€ 47,55

Rijbewijs

€ 39,45

Spoedtoeslag

€ 34,10

Gehandicaptenparkeerkaart

€ 67,85

Inrijverbod, enkel per jaar

€ 98,45

Inrijverbod, enkel per maand

€ 8,25

Inrijverbod, dubbel per jaar

€ 163,60

Inrijverbod dubbel per maand

€ 13,65

Inrijverbod, dagkaart

€ 17,65

Openingstijden
Gemeentehuis
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
09:00-12:00 uur

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

in de grijze container gooien. Als u het weggooit is het nog
vloeibaar, maar in het riool hard het uit met grote vetklompen
in het riool als gevolg.

Hoe doe je het goed?
1. Verzamel het vet in een plastic fles of drankkarton wanneer
het wel afgekoeld, maar nog vloeibaar is;
2. Is het vet hard, dan kunt u het in een stuk keukenpapier
verzamelen;
3. Breng het vet naar de gemeentewerf (Scheepsbouwersweg 5) of de inzamelcontainer bij Jumbo.
Om 17.00 uur als het donker is ontsteekt de brandweer vervolgens het vreugdevuur.

Oliebol klaar, inzamelen maar!
De decembermaand is de maand van lekker eten, oliebollen,
appelflappen. Ieder jaar weer is er een piek in de hoeveelheid
vet die opgeruimd moet worden. Maar doe het wel goed.
Frituurvet en olie kunt u niet in wc of keuken wegspoelen of

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

www. landsmeer.nl
24/7

Niet thuis? Licht aan!
Viert u samen oud en nieuw of gaat u bij iemand op visite?
Laat het licht in uw woning of uw buitenlamp aan. Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als u de indruk wekt dat u
gewoon thuis bent, dan schrikt dat af. Bij lange afwezigheid,
zoals vakantie, wordt het gebruik van een tijdschakelaar
aangeraden.

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR
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