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Bedankt Landsmeer, Den Ilp en Purmerland!
Mijn laatste werkdagen zijn aangebroken. Gelukkig heb ik van veel van u persoonlijk afscheid kunnen nemen op de
nieuwjaarsreceptie. Op 16 januari a.s. is er nog een afscheid op het gemeentehuis. Via deze weg wil ik ook graag van u
afscheid nemen.
Ik wil u allemaal graag ontzettend bedanken. Ik kijk met veel
warmte terug op de afgelopen 6 jaar. Ik heb zoveel mooie
mensen mogen ontmoeten, leuke evenementen meegemaakt en mij echt onderdeel gevoeld van de Landsmeerse
gemeenschap. Er waren vele fijne en bijzondere momenten.
Dank dat jullie mij en mijn kinderen zo warm hebben ontvangen. Mijn zoons hebben hier de weg naar volwassenheid
ingeslagen, ik heb hier de eerste stappen als burgemeester
mogen zetten en ervaren dat ik niets liever wil zijn dan burgemeester. Een belangrijke en bijzondere periode voor mij en
mijn gezin.
Om de gemeente Landsmeer een mooie toekomst te bieden,
is het nodig samen te werken met de omliggende gemeenten. Dank dat u met ons mee gedacht heeft om de mogelijkheden te verkennen en een duidelijke koers neer te zetten. In
2018 worden de eerste stappen gezet richting realisatie. Van
nabij zal ik dat niet meemaken, maar zal het proces met grote
interesse blijven volgen. Ik hoop dat ook u blijft meedenken.
Want de identiteit van de gemeenschap wordt niet bepaald
door de gemeente, maar door de leden van die gemeenschap.
Ik vond het een eer om uw burgemeester te mogen zijn. Ik
ben trots op Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. De mooie
natuur, de waardevolle historische plekken en panden, maar

vooral op de geweldige gemeenschappen. Samen hebben
we een toekomstvisie geformuleerd
en een nieuwe wijze
van samenwerken
tussen inwoners en
gemeente ontdekt,
waarbij volop
ruimte is voor initiatieven. U zet zich in
voor uw vereniging,
uw buurt en elkaar
om dit de fijnste
plek te maken om te wonen. Zodat iedereen hier kan sporten,
musiceren, kunst beleven en deelnemen aan allerlei leuke
activiteiten en evenementen. Daarmee is het een prachtige
plek om samen te leven. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage
aan heb mogen leveren.
Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen en wens
u alle goeds.
Astrid Nienhuis

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Overleden
15 december 2017 Paulus Johannes Meijer, gehuwd met
Johanna Hendrika Petry
21 december 2017 Giovanni Viscione, gehuwd met Aafje Nagel

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek door team Publiekscontacten is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de Basisregistratie
Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze persoon op te schorten. Dit betekent
dat hij daardoor formeel niet meer bij de gemeente staat ingeschreven.
A. Schotman

Aangevraagde Vergunningen

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.
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 gemeenteraad heeft de gemeentelijke tarieven voor 2018 als volgt vastgesteld.

Onroerende zaakbelasting

Afvalstoffenheffing

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

Voor huishoudens op 1 januari 2018 gebruikt door:
• 1 persoon
€ 216,95
• 2 personen
€ 253,40
• 3 of meer personen
€ 289,25

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

Rioolheffing

Liggelden
• Tarieven per strekkende meter voor een jaar

€ 30,45

Toeristenbelasting

• Het tarief per aansluiting is

€ 215,00

Datum uitschrijving 20-11-2017

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

De gemeentelijke tarieven voor 2018

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

geboren 07-01-1976

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

€ 52,00

Gehandicaptenparkeerkaart

€ 67,85

Paspoort, aanvrager 18 jaar of ouder

€ 65,30

Inrijverbod, enkel per jaar

€ 98,45

Nederlandse identiteitskaart, aanvrager jonger
dan 18 jaar

€ 29,05

Inrijverbod, enkel per maand

Nederlandse identiteitskaart, aanvrager 18 jaar
of ouder

€ 51,05

Inrijverbod, dubbel per jaar

Spoedtoeslag

€ 47,55

Inrijverbod dubbel per maand

€ 13,65

Rijbewijs

€ 39,45

Inrijverbod, dagkaart

€ 17,65

Spoedtoeslag

€ 34,10

€ 8,25
€ 163,60

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

2 januari 2018

Langebreek 5

Plaatsen dakkapel

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).

Verleende Vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

5 januari 2018

Den Ilp 6

Tijdelijke stacaravan i.v.m.
bouwwerkzaamheden

5 januari 2018

Kaaskoper 27

Plaatsen dakkapellen

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.

Heeft u de kerstboom nog
g in huis
of in de achtertuin staan?
U kunt hem woensdag 10 januari nog tussen
ssen
13.00 en 16.30 uur inleveren op de parkeererplaats aan de Sportlaan. Uw oude kerstboom
oom
is 25 eurocent waard en zorgt om 17.00 uur
voor een prachtig vreugdevuur.
Let op, de vergoeding geldt niet voor
handelaren.

Lees verder op pagina 4 >>>
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

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

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR
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Nieuws van de Gemeenteraad
Beeld- en Oordeelsvormende sessie
gemeenteraad Landsmeer
Donderdag 11 januari 2018 vindt een Beeld- en Oordeelsvormende (BO) sessie van de gemeenteraad van
Landsmeer plaats. U bent hiervoor welkom vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer.
De volgende onderwerpen staan op de agenda;
De bestuurlijke toekomst van Landsmeer.
Deze BO sessie is een vervolg op de bespreking op
16 november 2017. Het college van B&W heeft toen
toegezegd een procesvoorstel voor het vervolg aan de
raad voor te leggen. Dit voorstel wordt in deze sessie
besproken.
De voordracht van een vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke regeling Twiske Waterland.
Met het vertrek van burgemeester Nienhuis zal de
gemeenteraad van Landsmeer een vervanger benoemen voor het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap
Twiske-Waterland. De gemeenteraad wordt voorgesteld

Bent u onlangs iets verloren?
In het gemeentehuis liggen enkele spullen die graag opgehaald willen worden
door hun eigenaar. Het gaat om verschillende voorwerpen, zoals telefoons en
navigatie. De eigenaar kan ze ophalen bij balie van Burgerzaken op de volgende
tijden: ma, di, do, vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Woensdag van 7.30 tot 12.00
uur en donderdagavond van 17.30 en 19.30 uur.
Komt u uw verloren voorwerp op
het gemeentehuis ophalen? Neem
dan mee:
• Een bon,
• een foto, of
• het garantiebewijs van het
voorwerp,
• en neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee.

om wethouder Quakernaat (recreatie en toerisme) als lid
en wethouder Van Baarsen (fysieke domein) als plaatsvervangend-lid te benoemen.
Wilt u inspreken over bovenstaande onderwerpen of
over iets dat niet op de agenda staat?
Meld dit even bij de griffie van de raad via e-mail:
griffier@landsmeer.nl of via telefoonnummer 020 - 48
77 145
Kunt u de vergadering niet bijwonen, dan kunt u LIVE
meeluisteren via www.landsmeer.nl, klik op de button
gemeenteraad, en luister LIVE mee. U kunt daar ook de
vergaderstukken vinden.

Wat doet de griffie bij een
gemeente nou eigenlijk?
Als je die vraag kunt beantwoorden en je bent toevallig ook nog eens op zoek
naar een (nieuwe) uitdaging, aarzel dan niet en bezoek onze website!

https://www.landsmeer.nl/bestuur_en_organisatie/werken_bij_de_
gemeente/

