verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd die allemaal te maken hadden met opgroeien en opvoeden. De activiteiten
waren succesvol en de deelnemers waren over het algemeen erg
enthousiast. Zo was er een lezing in de bibliotheek over het belang
van het voorlezen op jonge leeftijd en waren er voor de kinderen
verschillende binnen- en buitenactiviteiten te doen, om zodoende
lekker te bewegen.

Publiekszaken

Uitgave: 21
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

Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten

Aankondiging bestemmingsplan ’Landsmeer Oost
2012’

Momenteel is een nieuw bestemmingsplan ‘Landsmeer Oost 2012’ in
voorbereiding. Dit bestemmingsplan beslaat het oostelijk gedeelte van
de kern Landsmeer. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan half augustus voor 6 weken ter inzage wordt gelegd. Gedurende
deze periode kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Start werkzaamheden herinrichting Lisstraat
In Kompas en in de Staatscourant wordt de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan en de exacte datum van de ter inzage legging
(deels) en Fuutstraat (deels)
De gemeente gaat de Lisstraat tussen de brug over de Gortersloot en de bekend gemaakt.
brug over de Laansloot en de Fuutstraat tussen het kruispunt met de
Tormentilstraat en de Lisstraat herinrichten. Aannemer GP Groot uit
Heiloo gaat de werkzaamheden uitvoeren. Het definitieve ontwerp
voor de herinrichting kunt u inzien op de gemeentelijke website
www.landsmeer.nl.
Maandag 28 mei 2012 Pinksteren

Openbare Ruimte

Wanneer?
De werkzaamheden zijn gestart op 21 mei 2012. Het doel is om de
werkzaamheden uiterlijk op 27 juli 2012, voor aanvang van de bouwvakvakantie, af te ronden.
Omleiding
Met de aannemer is afgesproken dat de Weegbreesingel, Zwanebloemweg, Riethalmweg en Violierweg steeds via een van deze straten verbonden blijft voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Voor de bus
en het overige verkeer geldt tijdelijk een omleiding. De overlast die de
werkzaamheden ongetwijfeld met zich meebrengen proberen wij
samen met de aannemer zoveel mogelijk te beperken. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Wmo-loket
Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur WMO:
T: 020 48 77 124
Woensdag 09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Donderdag 09.00 - 10:00 uur
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Buiten de openingstijden kunt u
een bandje inspreken. U wordt
de eerstvolgende woensdag of
vrijdag teruggebeld.

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 48 77 166. 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 .
U kunt contact opnemen met
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
uur, telefoon (020)-48 77 133.

ADVIESLIJST

Aangevraagde vergunningen

Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken van
14 mei 2012

• De besluitenlijst van 12 april 2012 is vastgesteld.
• De commissie voor zover aanwezig adviseert unaniem positief over
het voorstel om de eerste bestuursrapportage 2012 vast te stellen en
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
het nadelig saldo van de eerste bestuursrapportage te onttrekken uit
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Informatie: afdeling
de algemene reserve. De fractie van Positief landsmeer was niet bij
VROM
de beraadslaging vertegenwoordigd.
•
De commissie adviseert verdeeld over het voorstel voor een informaAangevraagde vergunning in de gemeente
tieavond toekomstvisie. D66, GL en het CDA adviseren positief. De
Waterland
VVD en de PvdA pleiten voor het verdagen van de avond totdat de
Datum ontvangst perceel
onderwerp
structuurvisie is vastgesteld. De fractie van Positief landsmeer was
18 april 2012
Kanaaldijk 122
realiseren aanlegplaats
niet bij de beraadslaging vertegenwoordigd.
te Watergang
voor een veerpont
Let op: de activiteiten vinden ook plaats op het grondgebied van de
gemeente Landsmeer. De gemeente Waterland is het bevoegd gezag
en handelt deze omgevingsvergunning af. Voor informatie over deze
aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland 0299 658 585

Verleende vergunningen
Datum verzending perceel
11 mei 2012
Schoolstraat 21
Zienswijzen

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.
Informatie: afdeling VROM.

Verder houdt het Centrum voor Jeugd en gezin contact met allerlei
instanties die zich bezig houden met kinderen en jeugd, zoals school,
jongerenwerker. Binnenkort wordt gestart met een wekelijkse inloopavond voor jongeren, om bijvoorbeeld vragen te bespreken met
de jongerenwerker. Ook worden er thema-avonden georganiseerd
over bijvoorbeeld alcoholgebruik bij jongeren en een avond voor
ouders van pubers.
Kijk voor informatie op de website of bel met het centrum.

Datum: dinsdag 29 mei 2012
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
(welkom v.a. 19.45 uur.
Toegang: Gratis

onderwerp
vervangen en vergroten
dakkapel

0

Voor een adviserend of ondersteunend gesprek over de opvoeding
van uw kind kunt u terecht bij het opvoedspreekuur. Het opvoedspreekuur wordt gehouden door Claudia Hamersma, pedagogisch
adviseur bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Het opvoedspreekuur is bedoeld om gedurende drie a vier gesprekken de problemen waar u tegen aan loopt in de opvoeding te verhelderen, samen doelen te stellen en een plan van aanpak te maken om
de doelen te kunnen bereiken. Is er meer nodig, dan wordt samen
gekeken, soms in overleg met school of andere hulpverleners wat de
beste vorm van zorgverlening is voor u en uw kind op dat moment.
Advies over opvoeden wordt gegeven volgens de methode Triple P
(positief opvoeden).
Een gesprek over uw kind kan gaan over alle mogelijke onderwerpen. Veel voorkomende vragen hebben te maken met “Hoe ga ik om
met drift en andere gevoelens van mijn kind”, “Hoe kan ik duidelijk
regels stellen en zorgen dat mijn kind zich er aan houdt”, “Mijn kind is
brutaal, wat kan ik hier aan doen”, “mijn kind luistert slecht, thuis en
op school, wat kunnen we doen”. Maar ook: “Mijn kind wordt geplaagd”, “Mijn kind vindt het eng om bij andere kinderen te spelen”.
Persoonlijk advies biedt u de mogelijkheid om dieper in te gaan op
uw specifieke vragen.
Loopt u rond met een opvoedkundige vraag of een probleem, maak
dan gerust een afspraak om kennis te maken met het opvoedspreekuur.

Voor het opvoedspreekuur kunt u zelf een afspraak maken via
www.opvoedspreekuur.nl of bellen met 020 - 4877101
Online advies van een pedagoog kan ook via
www.opvoedwegwijzer.nl

VROM
onderwerp
nieuwbouw woning
plaatsen dakkapel
aan voor- en achterzijde

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen, langskomen op
het inloopspreekuur, online advies vragen van een pedagoog of een
afspraak maken bij het opvoedspreekuur.

Afspraak opvoedspreekuur

Vragen?
Neem dan contact op met de heer C.A. van der Zant, telefoonnummer
020 4877174.

Datum ontvangst perceel
09 mei 2012
Kanaalweg 24
09 mei 2012
Schuttebreek 10

Vragen over opvoeding?

Eén jaar centrum voor Jeugd en Gezin in
Landsmeer!
Op 2 mei 2011 is in Landsmeer het Centrum voor Jeugd en Gezin van
start gegaan. In het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, MEE, het onderwijs, jeugdzorg
en de gemeente Landsmeer het afgelopen jaar succesvol samengewerkt om opgroeien en opvoeden tot iets gezamenlijks te maken. Het
Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar u als ouders terecht kunt
voor advies, begeleiding en hulp bij de opvoeding en verzorging van
uw kind, vanaf het moment van zwangerschap tot het volwassen is.

Activiteiten
Zo is er gezamenlijk gewerkt aan de organisatie van de week van de
opvoeding van 10 tot en met 17 oktober 2011. Tijdens deze week zijn er

Ook als u goede ideeën/opmerkingen heeft, willen we die graag
horen; mail deze dan naar onderstaand adres. We willen dat de
opgroeimogelijkheden voor de jeugd in Landsmeer optimaal zijn!
U kunt het Centrum voor Jeugd en Gezin als volgt bereiken:
t
020 - 4877101 dagelijks van 08.30 – 16.30 uur
e
cjg@landsmeer.nl
i
www.cjglandsmeer.nl of kijk op de gemeente website
U kunt ook langskomen tijdens de inloop: elke maandag van 10.30 12.30 en elke donderdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

