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Publiekszaken

Uitgave: 40
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

Middelpunt
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2
1121 CP Landsmeer
(020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

Huisvesting
Telefonisch spreekuur op:
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur
T: (020) 48 77 111

Meer info:
www.landsmeer.nl

Help uw kind om weerbaarder te worden
Wilt u uw kind helpen om beter voor zichzelf op te komen? Of om een
positiever zelfbeeld te ontwikkelen? Of om zelfstandig problemen op
te lossen?
Van 1 tot 7 oktober is de Week van de Opvoeding. Thema is: Kom dan naar de thema-avond rond weerbaarheid voor kinderen.
‘Luister ‘s naar me!’. Midden in deze themaweek, op 3 oktober, Wanneer: dinsdag 2 oktober van 20 tot 21.30 uur
start ook de kinderboekenweek met het thema: ‘Hallo wereld’.
Waar: CJG, T. de Coenestraat 4, Middenbeemster
Week van de Opvoeding

Luister nou eens naar me!

Overal in het land zijn leuke en interessante activiteiten rondom de Aanmelden: telefoon (0299) 748004 of op www.cjgbeemster.nl
thema’s. In Landsmeer organiseren het Centrum voor Jeugd en Gezin Wat doet uw kind op de ‘social media’
(CJG) en de bibliotheek de activiteiten.
Wat zijn (de kansen en gevaren van) ‘social media’? Weet u wat uw
Ballonnen oplaten: hallo wereld!
kind uitspookt op internet? Hoeveel beltegoed jaagt uw kind er wekeOp woensdag 3 oktober opent de wethouder samen met alle kinderen lijks door met zijn mobieltje? Wilt u weten waar u de grens moet
die dat leuk vinden de kinderboekenweek door ballonnen op te laten trekken? Kom dan naar de thema-avond over ‘social media’.
(15.00 uur).
Wanneer: donderdag 4 oktober van 19.30 tot 21.30 uur
Terwijl de ballonnen de wereld in zweven, kunnen ouders en kinderen
met al hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht op de informatiemarkt van het CJG (van 14 tot 16 uur; de informatiemarkt staat
vrijdag 5 oktober ook op de markt in Landsmeer). Hier kunt u de
logopediste uithoren over de wereld van de stem, de spraak en de taal
en vertelt de diëtiste over gezond (wereld-)eten, zoals wereldgroente
en wereldfruit.

Waar: CJG, M.L. Kingstraat2, Landsmeer
Aanmelden: telefoon (020) 4877101 of www.cjglandsmeer.nl
Meer informatie en aanmelden?
Kijk op de website: www.cjglandsmeer.nl --> Week van de Opvoeding. Wilt u een thema-avond bijwonen? Meldt u dan van te voren
aan. Elke aanmelder maakt kans op een leuke prijs.

Kinderen kunnen hun energie kwijt op een springkussen. Vervolgens
kunnen ze zich laten schminken of voorlezen (voorlezen van 15.30 tot
16 uur). Zieke poppen en knuffels worden genezen door de poppendokter (spreekuur van 14 tot 15 uur).

Per 1 oktober houden ook het Centrum Mantelzorg, MEE, de Vrijwilligerscentrale, de Zorgcirkel en de jongerenwerker van Welsaen
(inloop)spreekuur in Middelpunt.
Inloopspreekuur MEE
Stichting MEE ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte. Het inloopspreekuur van de MEEconsulent is wekelijks op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
U kunt gewoon binnenlopen, of een afspraak maken – eventueel
via uw contactpersoon bij uw zorg- of welzijnsinstelling.
Inloopspreekuur Vrijwilligerscentrale
De Vrijwilligerscentrale matcht inwoners van Landsmeer die interessant vrijwilligerswerk zoeken en bedrijven/organisaties die een

organiseert onder meer lotgenotencontact. Zij houden iedere 1e
woensdagmiddag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur inloopspreekuur. U kunt er terecht voor advies en informatie.
Meer informatie en contact
Middelpunt, het centrum voor wonen, welzijn en zorg in Landsmeer, is in juli dit jaar gestart. In Middelpunt werken de gemeente
Landsmeer, het Dienstencentrum Landsmeer, Stichting WonenPlus
en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening samen.
Adres: Dr. M.L. Kingstraat 2 te Landsmeer
Telefoon: (020) 4877124
E-mail: middelpunt@landsmeer.nl
Middelpunt is iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur voor
algemene vragen over wonen, welzijn en zorg.
Meer informatie over (de dienstverlening van) de bij Middelpunt
aangesloten organisaties vindt u op de website:
www.middelpuntlandsmeer.nl.

Burgerlijke stand
Geboorte
20 september 2012, Leander Fabian, zoon van Eelco Martijn Thieme
en Susanne Bosman

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv.
perceel
onderwerp
24 september 2012 Drakenstein 54 vergroten raampartij voorgevel
24 september 2012 Kanaalweg 19 oprichten woonhuis
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. 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, telefoon: (020) 4877166
(de afspraken worden gepland tussen 9 en 11 uur). Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.

Openbare orde en veiligheid

Waar: bibliotheek Landsmeer

Meer organisaties en inloopspreekuren
in Middelpunt

2 oktober2012

vrijwilliger een werkplek kunnen bieden. Het inloopspreekuur is
iedere 2e en 4e woensdagmiddag van de maand van 13.00 tot
16.00 uur.
Inloopspreekuur Zorgcirkel
De Zorgcirkel levert thuiszorg en staat in Landsmeer bekend om De
Keern. Zij adviseren over bijvoorbeeld (AWBZ-)indicaties of dementie en bemiddelen inzake wonen en zorg . Zij houden wekelijks
spreekuur op maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt
binnenlopen voor informatie en advies.
Inloopspreekuur Welsaen
De jongerenwerker van Welsaen houdt wekelijks op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur inloopspreekuur. Jongeren kunnen
bij hem terecht voor vragen of om een praatje te maken.
Inloopspreekuur Centrum Mantelzorg
Centrum Mantelzorg ondersteunt en begeleidt mantelzorgers en

Verleende vergunningen o.g.v. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Datum verz.
Onderwerp
21 september 2012 Geluidsontheffing aan Eetcafé Juffrouw Tok Tok
op 4 oktober 2012
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt, kunt u tevens een
voorlopige voorziening aanvragen 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 OOV.

