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Woensdag 8 januari:
inzameling en verbranding kerstbomen

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

Op woensdag 8 januari kunt u tussen
13.00 en 16.30 uur uw boom inleveren
op de parkeerplaats aan de Sportlaan.
Voor iedere kerstboom geeft de gemeente een vergoeding van € 0,25. Om 17.00
uur ontsteekt de brandweer het vreugdevuur.

Commissie Bezwaarschriften Landsmeer d.d. 14 januari 2020
Agenda
19.30 uur:

De inzameling geldt niet voor handelaren.

Behandeling van een bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke
afwijzing van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur. Tevens wordt een bezwaarschrift tegen het 		
besluit tot uitschrijving uit de gemeentelijke basisadministratie behandeld (zonder zitting).

Afschaffing kerstboomverbranding

Beleidsdocumenten

Omdat de verbranding milieuschade
oplevert heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de
kerstboomverbranding van 8 januari 2020
de laatste kerstboomverbranding zal zijn in
Landsmeer. Voor 2021 wordt gekeken naar
een passend en duurzamer alternatief.

Het college heeft in haar vergadering van 17 december 2019 de volgende
beleidsdocumenten vastgesteld:
Onderwerp

Datum inwerkingtreding

BIBOB beleidslijn

8 januari 2019

Evenementenbeleid

8 januari 2019

De documenten zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.

Nieuwe rioolaansluitverordening 2019

Stremmingen Meervalweg
De gasleiding van de gehele Meervalweg wordt vervangen. Er zullen overdag omleidingen worden ingesteld, dit wordt
uiteraard via bebording aangegeven. In de avond en nacht zal er een rijrichting beschikbaar zijn.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van
Informatie
Baarsen, in opdracht van Alliander.

Planning
De werkzaamheden zullen plaatsvinden van 13 januari 2020
tot circa 20 maart 2020. Aanwonenden zullen door de aannemer van de detailplanning op de hoogte worden gehouden.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Technisch
Klant Contact van Liander, op 088-5426323 (ook bereikbaar
buiten kantooruren).
Kijk voor meer informatie op:
www.liander.nl/werkzaamheden

De gemeentelijke tarieven voor 2020

De nieuwe aansluitverordening 2019 is op 1 januari 2020 in werking getreden. Deze vervangt de rioolaansluitverordening uit 2012. De belangrijkste
wijziging is dat per 1 januari de kosten van vervanging van het dienstriool
bij vervanging van het hoofdriool voor rekening van de gemeente zijn
i.p.v. voor rekening van de belanghebbende. Het dienstriool is het deel van
de aansluitleiding tussen de perceelgrens en het hoofdriool in de straat.
Indien het oude hoofdriool in uw tuin ligt is het overzetten van de huisaansluitleiding naar het nieuwe hoofdriool eveneens voor rekening van
de gemeente. Bewoners blijven wel verantwoordelijk voor het ontstoppen
van de aansluitleiding tot het hoofdriool in de straat. Daarnaast is de oude
aansluitverordening onder de loep genomen en zijn er een paar kleine
wijzigingen doorgevoerd. De rioolaansluitverordening 2019 kunt u vinden
op www.landsmeer.nl

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 19 december jl. de tarieven voor 2020
vastgesteld.
De tarieven voor de heffingen en belastingen voor 2020 stijToeristenbelasting
gen met 1,5%. Uitzondering hierop vormen de tarieven voor
de afvalstoffen- en rioolheffing. Hiervoor geldt het principe
dat deze 100% kostendekkend zijn. De tarieven 2020 voor de
afvalstoffenheffing zijn met 20% gestegen ten opzichte van
de tarieven van 2019, en de tarieven voor de rioolheffing zijn
met € 1,24 gestegen ten opzichte van 2019. De gemeenteraad
heeft de gemeentelijke tarieven voor 2020 als volgt vastgesteld.

3% van de vergoeding die ter zake van het verblijf met overnachten in rekening wordt gebracht.

Onroerendezaakbelasting

De leges voor 2020 zijn als volgt vastgesteld:

• Woningen

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.

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

16 december 2019

Noordeinde 145A

Oprichten kaakberg met
aanbouw

17 december 2019

Purmerland 62

Dakopbouw op bestaande
garage

18 december 2019

Waterlandse Hof 8 Opbouw achtergevel

18 december 2019

Lisstraat 27

Verbouwen en energiezuinig
maken van de woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

Van Beekstraat 18

Tijdelijk parkeerterrein

Paspoort, aanvrager jonger dan 18 jaar

€ 55,35

20 december 2019

Paspoort, aanvrager 18 jaar of ouder

€ 73,20

Nederlandse identiteitskaart, aanvrager jonger
dan 18 jaar

€ 30,70

Nederlandse identiteitskaart, aanvrager 18 jaar
of ouder

€ 58,30

Afvalstoffenheffing
Voor huishoudens op 1 januari 2020 gebruikt door:

Spoedtoeslag

€ 49,85

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.

• 1 persoon € 260,35

Rijbewijs

€ 40,65

• 2 personen € 304,10

Spoedtoeslag

€ 34,10

Gehandicaptenparkeerkaart

€ 70,45

Eigenaar 0,07530% in percentage van de WOZ-waarde
• Niet-woningen
Eigenaar 0,26754% in percentage van de WOZ-waarde
Gebruiker 0,21996% in percentage van de WOZ-waarde

• 3 of meer personen € 347,10

Inrijverbod, enkel per jaar

Rioolheffing

Inrijverbod, enkel per maand

• Het tarief per aansluiting is € 226,83

Inrijverbod, dubbel per jaar

€ 102,20
€ 8,60

Inrijverbod dubbel per maand

€ 14,15

• Tarieven per strekkende meter voor een jaar € 31,60

Inrijverbod, dagkaart

€ 18,30

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
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

• Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

€ 169,85

Liggelden

Openingstijden
Gemeentehuis

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.
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