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Sensoor
Soms is het fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te
bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit weleens nodig.
Maar misschien is het moeilijk om een luisterend oor te vinden bij iemand uit je omgeving. Of je zoekt een klankbord bij
iemand die jou niet persoonlijk kent.
Dan kun je bij Sensoor terecht voor een goed gesprek via
telefoon, chat of e-mail. Voel je je boos, angstig of eenzaam?
Heb je verdriet, twijfel of zorgen? Wat je ook dwars zit, praat
er over!

Luisterend oor
Als je belt, chat of mailt krijg je contact met iemand die echt
naar je luistert, met je meedenkt en je eventueel kan doorverwijzen naar andere instanties. Jouw verhaal staat centraal. De
vrijwilligers zijn goed opgeleid voor dit werk. Ze vinden het
fijn om in een persoonlijk gesprek iets voor jou te betekenen.
Sensoor kun je dag en nacht bellen via 0900 -0767. Ben je
meer een schrijver dan een prater? Dan past chatten of mailen
beter bij jou. Je kunt rustig je woorden kiezen.

E-mailen kan altijd via het beveiligde e-mailsysteem. Mailen
en chatten is natuurlijk gratis (www.sensoor.nl).

de aanlooproutes richting dorpshuis, kerk en de bushaltes
opgenomen. Om deze routes zo toegankelijk mogelijk te
maken voor ouderen zijn ze onder andere minimaal 1.20 meter breed, vlak en hebben zo min mogelijk op- en afstapjes,
zodat ze toegankelijk zijn voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.
In de eerste helft van 2018 organiseert de gemeente een bijeenkomst in het dienstencentrum om met de gebruikers van
de seniorenroute in gesprek te gaan. Vooruitlopend hierop
wil de gemeente nu alvast ervaringen of meldingen van de
gebruikers ontvangen.

Wilt u uw ervaringen delen? Dat kan online via:
https://publieksbalie.landsmeer.nl/producten/melding_
woon-_en_leefomgeving
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Beeld- en Oordeelsvormende sessie
gemeenteraad Landsmeer
Donderdag 18 januari 2018 vindt een Beeld- en Oordeelsvormende (BO) sessie van de gemeenteraad van Landsmeer
plaats. U bent hiervoor welkom vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis van Landsmeer.

•• De verordening Maatschappelijke Ondersteuning
•• De Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ
•• De verordening Loonkostensubsidie
•• De nadere regels Peuteropvang en Voor – en Vroegschoolse
Educatie die leiden tot een wijziging in de Algemene subsidieverordening.

Wilt u inspreken over bovenstaande onderwerpen of over iets
dat niet op de agenda staat?
U bent welkom om dit aan te melden bij de griffie van de raad
via e-mail: griffier@landsmeer.nl of via telefoonnummer
020 - 48 77 145.
Kunt u de vergadering niet bijwonen, dan kunt u LIVE meeluisteren via www.landsmeer.nl, klik op de button gemeenteraad, en luister LIVE mee. U kunt daar ook de vergaderstukken
vinden.
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Ontvangen

Perceel

Onderwerp

2 januari 2018

Langebreek 5

plaatsen dakkapel voorzijde

8 januari 2018

Zuideinde 37

plaatsen dakkapel voorzijde

Commissie Bezwaarschriften
Dinsdag 16 januari 2018 20.00 uur, agenda:

•• De ontvankelijkheid van het bezwaarschrift inhoudende een herziening
uitkering over 2014.

Verkiezing Gemeenteraad 2018
REGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente Landsmeer;
gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;
dat op donderdag 11 januari 2018 is besloten de volgende aanduiding(en)
van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register
voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente.

Politieke groepering: Stichting Lijst Maja van Campen
Aanduiding: Lokaal Landsmeer
De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking
rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift
moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de
zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden
ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Zilveren Zwaan voor Ab Westerveld

De heer Ab Westerveld heeft op 13 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van S.C. Purmerland, de Zilveren Zwaan gekregen voor zijn jarenlange inzet voor sportverenigingen in Landsmeer. De heer Westerveld
kreeg de Zilveren Zwaan van burgemeester Astrid Nienhuis.
Ab Westerveld is al sinds 1960 actief langs de Landsmeerder voetbalvelden. Hij begon bij IVV waar hij de velden en de accommodatie in optimale
conditie hield, zowel voor als na de wedstrijden.
Na zijn verhuizing naar Purmerland in 1991, zette hij zijn goede werk door
voor S.C. Purmerland. Hij is dagelijks langs de velden te vinden om alles
schoon en netjes te houden en hij houdt ook de kantine en de kleedlokalen schoon.
De heer Westerveld is op die manier een onmisbare vrijwilliger voor de
voetbalvereniging Purmerland en van grote waarde voor de Landsmeerse
samenleving.

Informatie over deze onderwerpen vindt u op landsmeer.nl/
button gemeenteraad

Openingstijden
Gemeentehuis

Aangevraagde Vergunningen

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden
verstrekt door Publiekszaken, Burgerservice,
Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer.
Telefoon: 020 48 77 111

Nieuws van de Gemeenteraad

•• De verordening Adviesraad Sociaal domein

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

•• Behandeling van het bezwaarschrift inhoudende de afwijzing van een
verzoek om een urgentieverklaring op grond van de Huisvestingsverordening.

In 2014 is de seniorenroute in Landsmeer in gebruik genomen, dit zijn looproutes van en naar de belangrijkste bestemmingen voor ouderen in Landsmeer. De wandelpaden voldoen nog steeds aan de eisen die er in 2014 aan gesteld zijn,
maar worden zij ook nog als prettig ervaren? De gemeente wil graag van gebruikers horen of zij nog tevreden zijn.

Alle onderwerpen gaan over het Sociaal Domein.

Bekendmakingen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De
aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact
op met het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m vrijdag van
9.00-12.00 uur).

Denk mee over de seniorenroute

De seniorenroute bestaat uit 3 routes, waardoor de voorzieningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland voor ouderen
goed toegankelijk zijn. Zo worden in Landsmeer diverse
woongebieden verbonden aan het gemeentehuis, het
Dorpshuis en de winkels. In Purmerland en Den Ilp zijn vooral
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Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

