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De gemeentelijke tarieven voor 2019
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 20 december jl. de tarieven voor 2019
vastgesteld.
De tarieven voor de heffingen en belastingen voor 2019 stijToeristenbelasting

Het gemeentebestuur en de
medewerkers van Landsmeer
wensen u een gelukkig, gezellig,
maar vooral veilig en gezond 2019!

gen met 2,3%. Uitzondering hierop vormen de tarieven voor
de afvalstoffen- en rioolheffing. Hiervoor geldt het principe
dat deze 100% kostendekkend zijn. De tarieven 2019 voor
de afvalstoffenheffing zijn gelijk gebleven aan de tarieven
van 2018, de tarieven voor de rioolheffing zijn met € 10,59
gestegen ten opzichte van 2018. De gemeenteraad heeft de
gemeentelijke tarieven voor 2019 als volgt vastgesteld.

3% van de vergoeding die terzake van het verblijf met overnachten in rekening wordt gebracht.
De gemeente heft leges voor diensten die zij verleent aan
burgers. Denk hierbij aan het verstrekken van paspoorten,
rijbewijzen en het voltrekken van huwelijken.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Onroerende zaakbelasting
•• Woningen

De leges voor 2019 zijn als volgt vastgesteld:

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Melding klein evenement

Bekendmakingen

Gemeentelijke Leges

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Paspoort, aanvrager jonger dan 18 jaar

€ 53,95

eigenaar 0,09203% in percentage van de WOZ-waarde

Paspoort, aanvrager 18 jaar of ouder

€ 71,35

•• Niet-woningen

Nederlandse identiteitskaart, aanvrager jonger
dan 18 jaar

€ 29,95

Nederlandse identiteitskaart, aanvrager 18 jaar
of ouder

€ 56,80

Spoedtoeslag

€ 48,60

Rijbewijs

€ 39,75

Verzonden

Onderwerp

Spoedtoeslag

€ 34,10

19 december 2018

Gehandicaptenparkeerkaart

€ 69,40

Twiskemolenloop 3 februari, 3 maart, 6 oktober,
3 november en 1 december 2019.

eigenaar 0,26711% in percentage van de WOZ-waarde
gebruiker 0,23410% in percentage van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing
Voor huishoudens op 1 januari 2019 gebruikt door:
•• 1 persoon € 216,95
•• 2 personen € 253,40

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende melding binnen gekomen:
Gemeente Landsmeer: Kerstboomverbranding op 9 januari 2019.

Verleende vergunningen
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

•• 3 of meer personen € 289,25

Inrijverbod, enkel per jaar

Rioolheffing

Inrijverbod, enkel per maand

•• Het tarief per aansluiting is € 225,59

Inrijverbod, dubbel per jaar

Liggelden

Inrijverbod dubbel per maand

€ 13,95

Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s) van:

•• Tarieven per strekkende meter voor een jaar € 31,15

Inrijverbod, dagkaart

€ 18,05

•• Tormentilstraat 13 te Landsmeer,

Duurzaam en efficiënt:
glasinzameling Landsmeer

Het scheiden van glas op kleur is vanaf 1 januari 2019 niet meer noodzakelijk. Door nieuwe technieken wordt het glas bij de verwerker veel efficiënter machinaal gesorteerd, zodat er weer nieuwe grondstoffen ontstaan.
Het glas wordt ook schoongemaakt. Het glas kunt u vanaf 1 januari 2019
willekeurig in iedere opening van de glasbak gooien.
Bijkomend voordeel is dat we alleen nog maar volle containers ledigen en
dat is een stuk efficiënter en duurzamer.

Wat mag er wel en wat mag er niet in de glasbak
(Bron: milieucentraal.nl)
1.

Vuurvast glas, keramiek/aardewerk, kristal en vensterglas mogen niet
in de glasbak. Deze glassoorten geven problemen bij recycling omdat
hun smelttemperatuur anders is dan van verpakkingsglas.

2.

Spaarlampen, ledlampen en tl-buizen horen in de inzamelbak voor
lampen. Die vindt u vaak bij winkels en supermarkten. Op Wecycle.nl
vindt u de bakken in de buurt.

3.

4.

Metalen doppen en deksels mogen gewoon mee de glasbak in. Draai
plastic deksels van de pot af voordat u die in de glasbak gooit en doe
ze in de bak voor plastic verpakkingen.
Etensresten in de fles of pot zijn geen probleem. Leegschudden of
-schrapen wordt op prijs gesteld, omspoelen is onnodig en afwassen
kost onnodig veel energie en water.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

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

€ 8,45
€ 167,35

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:

•• Pijlstaartweg 14 te Landsmeer.

Bezwaarmogelijkheid

Glas kan eindeloos worden hergebruikt zonder verlies van kwaliteit.
Ook in onze gemeente wordt glas succesvol ingezameld. Recycling van
glas bespaart veel grondstoffen en energie. Je draagt een steentje bij
aan het milieu als je glazen potten en flessen in de glasbak gooit. Op
verschillende locaties in de gemeente staan glasbakken, waarbij we 3
kleuren glas inzamelen.

Gehandicaptenparkeerplaats

€ 100,70

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen
6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en wethouders, Postbus 1,
1120 AA Landsmeer.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bevatten:

Parkeerverbod
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
•• Invoeren parkeerverbod ter hoogte van de Purmerlanderrijweg te Purmerland en laten vervalen eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied wanneer die met dit besluit in strijd zijn of hiermee
niet in overeenstemming zijn,

A. de naam en het adres van de indiener

•• Invoeren parkeerverbod hoek Stoutenburg/Dr. M.L. Kingstraat te Landsmeer.

B. de dagtekening

Motivatie Purmerlanderrijweg

C. een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht
D. de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter
van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook
bezwaar hebt gemaakt.
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.

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

De vrije doorgang op de Purmerlanderrijweg wordt regelmatig geblokkeerd doordat in de berm geparkeerd wordt. Voor de hulpdiensten is een
vrije doorgang bij calamiteiten essentieel, om dit te garanderen wordt een
parkeerverbod ingesteld.

Motivatie Stoutenburg/Dr. M.L. Kingstraat
Om de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen te garanderen wordt een
parkeerverbod ingesteld langs het achterliggende trottoir.

Artsen- en Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:
Toewijzen artsen- en gehandicaptenparkeerplaatsen aan het Marktplein en
de Burgemeester Postweg.

Motivatie
De huisartspraktijken nabij het Marktplein moeten in geval van spoedsituaties snel kunnen handelen. Om onnodig tijdverlies te voorkomen is
besloten om uitrukplaatsen aan te wijzen voor de betreffende praktijken.
Daarnaast zijn in verband met de realisatie van de Nieuwe Keern extra
algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen zodat de bereikbaarheid van de Nieuwe Keern voor deze doelgroep gegarandeerd is.

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR
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LANDSMEER

Gooi uw frituurvet niet in het riool, maar lever het in.
Dit kan in het winkelcentrum bij de Jumbo of op de
gemeentewerf.

ik gooi

geen frituurvet
in het riool
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>>> Vervolg van pag. 2, editie Landsmeer

Kerstboomverbranding 2019
De jaarlijkse inzameling en verbranding van
kerstbomen vindt plaats op woensdag 9
januari 2019.
De kerstbomen kunnen op 9 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.
Om 17.00 uur ontsteekt de brandweer het
vreugdevuur.

Geachte inwoner, relatie of genodigde,
Wij nodigen u van harte uit voor de Landsmeerse nieuwjaarsreceptie
op maandag 7 januari 2019. Dit jaar wordt het Raadhuisplein
omgetoverd tot een heel gezellig tafereel.
Graag willen wij samen met u het nieuwe jaar instappen onder het
genot van een hapje en een drankje.
In de tent op het plein zal de burgemeester een korte
nieuwjaarstoespraak houden waarna live muziek gespeeld wordt en
u kunt genieten van overheerlijke lekkernijen.
Datum: Maandag 7 januari 2019
Tijd: Van 17.00 tot 20.00 uur

LANDSMEER
SCHOON

Plaats: De verwarmde tent met live muziek op het Raadhuisplein,
Landsmeer
Namens het college van Landsmeer bent u allen van harte welkom,
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Burgemeester en Wethouders,
Anne Lize van der Stoel, Mandy Elfferich en Richard Quakernaat

