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16 oktober 2012
sende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de rechtbank Haarlem dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat
op dat verzoek is beslist. Ook voor het behandelen van een verzoek om
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Openbare vergaderingen
Burgerlijke stand

Uitgave: 42
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

Ondertrouw
4 oktober 2012 Hendrikus Veenendaal en Monique Ingeborg Hop
5 oktober 2012 Cornelis Andries Nobel en Hennie Ab
10 oktober 2012 Wesley de Lange en Janny Johanna Kok
Overlijden
6 oktober 2012

Publiekszaken

Openingstijden

‘Nu even niet’

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

Silvijn de Miranda gehuwd met Bertha Katz

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

Middelpunt: centrum
voor wonen, welzijn
en zorg
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

Openbare Ruimte
Informatie en klachten:
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:00 uur
T: (020) 48 77 179

10 november Dag van de Mantelzorg
Zaterdag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Dit
jaar is het thema ‘Nu even niet’. Centrum Mantelzorg organiseert die
dag ook dit jaar een aantal activiteiten voor mantelzorgers uit de
gemeenten Landsmeer en Zaandam.
Mantelzorg is: zorgen voor een familielid, partner of goede kennis
met een chronische ziekte, handicap, verslaving of beperking. Mantelzorgers staan het hele jaar klaar voor hun naaste. Op 10 november
draaien de rollen om en staan de mantelzorgers centraal.
Bent u ‘mantelzorger’?
Zorgt u voor een naaste en woont u in de gemeente Landsmeer? Dan
bent u zaterdag 10 november om 11.30 uur welkom in het Dienstencentrum aan de Dr. M.L. Kingweg 2b. Na de gezamenlijke lunch kunt
u meedoen met een aantal creatieve, culinaire, inspirerende of
ontspannende workshops. Het programma van de workshops sluit
aan op het thema van de dag: ‘Nu even niet’. Vandaag hoeft u even
niet te zorgen en gaat het om u!
Programma
11.30 uur dagopening
12.00 uur lunch
13.30 uur vertrek per bus naar het gemeentehuis van Zaanstad
14.00 uur start workshops
15.30 uur ‘beurs’ voor wensen
17.00 uur bus terug naar het dienstencentrum in Landsmeer
Op de Beursvloer biedt een groot aantal ondernemers uit de regio
Zaanstreek hun diensten aan om te proberen uw wensen te vervullen. Bent u ondernemer en wilt u meedoen met deze bijzondere
beurs? Meldt u dan aan bij het Centrum Mantelzorg.
Meer informatie of aanmelden?
Deelname aan het programma is gratis voor alle mantelzorgers.
Mantelzorgers kunnen zich voor 22 oktober opgeven bij Anja Burger
van het Centrum Mantelzorg, telefoon: (075) 617 69 51, of info@centrummantelzorg.nl.
Meer weten? Zie: www.centrummantelzorg.nl.
Centrum Mantelzorg is een alliantie van Stichting Welsaen, Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD) en
MEE Amstel en Zaan.

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) 4877166.
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
heeft de gemeente het omgevingsloket ingesteld.
U kunt contact opnemen met
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
uur, telefoon (020) 4877133.

VROM
Verleende vergunningen
Datum verz.
04 oktober 2012
04 oktober 2012
08 oktober 2012
09 oktober 2012

Perceel
Van Beekstraat 50
Van Beekstraat 190
Van Beekstraat 191
Gruttolaantje 4

onderwerp
vervangen van een aanbouw
oprichten jongveestal
oprichten bed & breakfast
verhogen kap en plaatsen
dakkapel
09 oktober 2012 Kanaalweg 20
verbouwen woonhuis en
plaatsen dakopbouw aan
achterzijde
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van b en w. 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.

www.landsmeer.nl

Openbare ruimte
Kennisgeving inzage omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanlegplaats voor een veerpont op het adres Kanaaldijk 122 te Watergang

Commissie Grondgebied
Dinsdag 16 oktober 2012 om 20.00 uur
Agenda
• Vaststelling besluitenlijst 12 september 2012 (besluitvormend)
• Ingekomen post: b. en w. besluitenlijsten 5 juli tot en met 9 oktober
2012
• Actualisering welstandsnota (adviserend)
• Evaluatie inrijverbod (bespreekpunt)

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van Waterland
bekend dat zij op 25 september 2012 met toepassing van artikel 2.1 lid
1, sub a onder 3 van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) een omge- Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
vingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een aanleg- Donderdag 18 oktober 2012 om 20:00
plaats voor een veerpont op het adres Kanaaldijk 122 te Watergang, Agenda
kadastraal bekend als sectie H nummer 366.
• Vaststelling besluitenlijst van 12 juli (besluitvormend)
• Ingekomen stukken: b. en w. besluitenlijsten 11 juli tot en met 9
Inzage stukken
oktober 2012
Het besluit, de verklaring van geen bedenking van de raad en de bijbe•
Brandbeveiligingsverordening 2012 (adviserend)
horende stukken liggen vanaf woensdag 10 oktober 2012 tot en met
•
Begroting 2013 (adviserend)
woensdag 21 november 2012 ter inzage en kunnen worden ingezien

bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Let op: de op dinsdag 30 oktober geplande gemeenteraad vervalt. In
Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeente- plaats daarvan komt de gemeenteraad samen op woensdag 31 oktober:
huis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30
Gemeenteraad
uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot
Woensdag 31 oktober om 20.00 uur
20.00 uur.
Agenda
Instellen beroep
• vaststelling korte verslagen 13 en 25 september 2012
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden inge- • ingekomen stukken
steld bij de Rechtbank Haarlem (sector bestuursrecht), Postbus 1621, • verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
2003 BR Haarlem, door:
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
• degenen die een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
zijn
de vergaderingen van deze bestuursorganen
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
• actualisering welstandsnota
zijn geweest hun zienswijze tegen de ontwerp• brandbeveiligingsverordening 2012
omgevingsvergunning bij de gemeenteraad kenbaar te maken
• uitbreiding uren griffier
Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten de naam • vaststellen van de begrotingswijzigingen
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het Dinsdag 6 november om 14.00 uur
besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep. Het Agenda
instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.
• Behandeling en vaststelling Programmabegroting 2013
Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na
die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schor-

Meer info: www.landsmeer.nl

Orgaandonatie is van levensbelang
Op 22 oktober start de nationale Donorweek. Die week staat Nederland weer in het teken van orgaan- en weefseldonatie. Tijdens de
Donorweek vraagt iedereen de ander: ben jij al donor, ja o nee? Want Nederland heeft meer orgaandonoren nodig.
Er is een groot tekort aan organen. Hierdoor overlijden er jaarlijks tientallen patiënten die te lang op een donororgaan moeten wachten.
Donorregistratie is daarom van levensbelang. Ook de gemeente Landsmeer zet zich actief in het aantal donorregistraties te verhogen en stelt
donorformulieren beschikbaar bij de afdeling Burgerservice.
Op dit moment hebben ongeveer 7 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar hun keuze nog niet vastgelegd in het Donorregister. Dat terwijl uit onderzoek
blijkt dat 35% van deze mensen positief staat tegenover donatie van de eigen organen na overlijden.
Wanneer iemand zijn of haar keuze over donatie
niet heeft vastgelegd, wordt de nabestaanden om
toestemming gevraagd. Een moeilijke beslissing die
zij op een zeer emotioneel moment moeten nemen.
Dat blijkt ook uit de cijfers, in 2009 weigerde 68%
van de nabestaanden de organen en weefsels van
hun dierbare af te staan voor transplantatie. Daarom
is het van groot belang dat donorregistratie bespreekbaar wordt gemaakt. Want als meer mensen
zich als donor registreren, kunnen meer levens
worden gered.
JaofNee.nl
Steeds meer mensen leggen hun keuze om orgaandonor te worden digitaal vast in het Donorregister.
Dit kan tegenwoordig eenvoudig op
www.jaofnee.nl met behulp van een DigiD. DigiD
staat voor Digitale Identiteit; het is een systeem
waarmee de overheid op internet uw identiteit kan
verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op
www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer
overheidsinstellingen terecht.
Landsmeer zegt JA tegen donorregistratie. Bent u al
donor? JaofNee.nl

