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Koud hè… isoleer uw huis nu met 10% korting
Duurzaam Bouwloket is in de gemeente Landsmeer en ruim 110 andere gemeenten een kortingsactie voor woningeigenaren gestart. Tot en met 31 maart kunt u gebruik maken van 10% korting op de toegepaste vierkantemeterprijs
voor: spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloer- en bodemisolatie.
Veel woningen slecht geïsoleerd
Het grootste deel van de woningen die gebouwd zijn voor
1975, is slecht of niet geïsoleerd. Veel woningbezitters hebben
hierdoor onnodig veel stookkosten, wat niet goed is voor hun
portemonnee en schadelijk voor het milieu. Duurzaam Bouwloket organiseert de isolatieactie om woningbezitters bewust
te maken van het besparingspotentieel en om ze op weg te
helpen met een leuke korting.

Gratis en onafhankelijk advies
Let op! Deze korting geldt alleen als de offerteaanvraag
verloopt via de actiepagina www.duurzaambouwloket.nl/
isolatie. Hier vindt u ook meer informatie over de actievoorwaarden en over de uitvoerende bedrijven die deelnemen
aan de actie.

Bent u benieuwd welke mogelijkheden er zijn om uw woning
te isoleren? Dan kunt u terecht bij het gemeentelijk Duurzaam
Bouwloket. Onafhankelijk adviseurs helpen u van A tot Z verder bij het verduurzamen van uw woning. Stel uw vraag via
de helpdesk, door te bellen met 072-743 39 56 of te mailen
naar info@duurzaambouwloket.nl.

Gemeente Landsmeer doet onderzoek naar mantelzorgondersteuning
De gemeente Landsmeer laat een onderzoek uitvoeren naar de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn
inwoners die drie maanden of langer minstens acht uur per week zorg dragen voor iemand uit hun omgeving die voor
langere tijd ziek of hulpbehoevend is of een fysieke of geestelijke beperking heeft. De gemeente wil graag weten hoe zij
die zorg ervaren: wat gaat er goed, waar lopen mantelzorgers tegenaan en hoe kunnen zij beter ondersteund worden?
De gemeente ondersteunt
In de gemeente zijn ruim honderd mantelzorgers in beeld.
Naar verwachting zijn er nog veel meer mantelzorgers. Aangezien deze zorg erg belastend kan zijn, biedt de gemeente
verschillende vormen van mantelzorgondersteuning aan.

Vul de vragenlijst in
De gemeente moedigt alle mantelzorgers aan om de vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek worden
gebruikt om de ondersteuning beter te laten aansluiten op

de behoeften van mantelzorgers. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de manier waarop mantelzorgers het liefst
geholpen worden, maar ook over hoe zij hierover het liefst
informatie krijgen. Hoe meer mantelzorgers meedoen, hoe
beter de gemeente de mantelzorgondersteuning kan laten
aansluiten bij hun ervaringen en wensen.

Uw telefoon gebruiken terwijl u loopt of fietst in het verkeer kan ronduit gevaarlijk zijn. Daar is iedereen het eigenlijk wel
over eens. Dus zou het verboden moeten worden. Of niet. Of een beetje. Het is goed om daar eens over na te denken. Wat
vindt u? Wat kan er echt niet, wat best wel, en wat mag er altijd? Oftewel, wat vindt u superbelangrijk?

De gemeente Landsmeer doet mee met de campagne Superbelangrijk. Met als hoofdboodschap: afleiding in het verkeer,
hoe kort ook, kan ernstige gevolgen hebben. Dus: telefoon in
het verkeer. ff niet.
Kijk voor meer informatie op www.ffniet.nl

Feitjes en weetjes
## Nederlanders kijken tussen de 10 en de 20 keer per uur op
hun telefoon.
bron: peiling 2015 Maurice de Hond
## Om 07.31 uur kijkt de gemiddelde gebruiker voor het
eerst op zijn smartphone. Facebook en persoonlijke mails

Openingstijden
Gemeentehuis
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

worden door de meeste mensen gecheckt nog voordat ze
uit bed stappen.
bron: Tecmark
## Hoe jonger we zijn, hoe vaker we onze telefoon gebruiken
maken in het verkeer.
bron: SWOV Interpolis Barometer 2017
## Van alle verkeersdeelnemers maken voetgangers het
meeste gebruik van hun telefoon, namelijk 82%. Automobilisten staan met 62% op plek 2, gevolgd door fietsers
met 54%.
bron: SWOV
## Geschat wordt dat bij 1 op de 5 fietsongelukken waarbij
jongeren betrokken zijn, de smartphone een rol speelt.
Dus: telefoon in het verkeer? Ff niet!
bron: SWOV

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

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde Vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

12 februari 2018

Purmerland 91

Bouw schuur

13 februari 2018

Van Beekstraat 101

Verbouwing boerderette

14 februari 2018

Scheepsbouwersweg 3

Uitbreiden bedrijfspand

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).

Verleende Vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

19 februari 2018

Scheepsbouwersweg 15

Slopen en herbouwen
bijgebouwen

19 februari 2018

Van Beekstraat 245

Vergroten woning

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.

Vertrokken naar onbekende bestemming

Ff offline, superbelangrijk!
Slenteraars, windowshoppers, joggers –Landsmeer is gevuld
met voetgangers. En het aantal mensen dat de gemeente op
de fiets doorkruist, is ook behoorlijk hoog. Net als – helaas
– het aantal ongevallen waar fietsers en voetgangers bij
betrokken zijn.

Bekendmakingen

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.

De gemeente onderzoekt
I&O Research voert in opdracht van de gemeente een onderzoek uit naar de ervaringen van inwoners die mantelzorg
bieden. In februari krijgen alle huishoudens van de gemeente
Landsmeer een brief thuisgestuurd met een uitnodiging voor
een vragenlijst. Door alle huishoudens aan te schrijven wil de
gemeente de mantelzorgers bereiken die (nog) niet in beeld
zijn bij de gemeente. Alle personen die zorg dragen voor
iemand uit hun omgeving kunnen de vragenlijst invullen.

Uitgave 09 · 27 februari 2018

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

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

Uit onderzoek door team Publiekscontacten is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente staan ingeschreven.
H.C. Angel

geboren 09-02-1985

Datum uitschrijving 16-01-2018

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen
dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten:
de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker
gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan: Burgemeester en wethouders van
Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

Aankondiging controle openbare verlichting
Iedere maand wordt de openbare verlichting in Landsmeer, Den Ilp en
Purmerland gecontroleerd en gerepareerd.
Storingen worden verholpen, onderhoud gedaan en controles uitgevoerd.
Als de oorzaak een stroomstoring is, dan wordt dit door Liander verholpen
op een ander tijdstip. De eerstvolgende controle vindt plaats op 8 en 9
maart.

Geef storingen door
Storingen kunt u t/m dinsdag 6
februari per mail doorgeven via gemeente@landsmeer.nl of telefonisch
via 020-4877111. Vermeld altijd het
nummer van de mast of de straat
met dichtstbijzijnde huisnummer.

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR
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Pas op, glad!

Landsmeer | Den Ilp | Purmerland

Als het vriest werkt de gemeente Landsmeer er dag en nacht aan gladheid te voorkomen.
Maar zelf kunt u ook veel doen.

>>> Vervolg van pagina 2 - Editie Landsmeer

Wat doet de gemeente

Politiek café op dinsdag 6 maart
14.30 uur in het Dienstencentrum
De Seniorenraad Landsmeer en het Dienstencentrum organiseren op dinsdagmiddag 6 maart een
Politiek café. Dit is uw kans om voor de gemeenteraadsverkiezingen nog één keer kritische vragen te
stellen aan de mensen die de komende vier jaar het
beleid gaan bepalen in de gemeente Landsmeer.
Van iedere partij zit er deze middag een vertegenwoordiger in het panel, die uw vragen zal beantwoorden. U ontvangt gratis een kopje koffie of thee.

Van november tot en met april strooit de gemeente.
In deze periode worden de weerkaarten goed in de
gaten gehouden. Bij gladheidsvoorspellingen strooit
de gemeente preventief. Meestal midden in de nacht
of in de vroege ochtend, voordat de ochtendspits
begint. De gemeente strooit op binnenwegen, bij
openbare gebouwen en op bruggen.

Seniorenroute
Extra aandacht besteedt de gemeente aan de seniorenroute. Meer informatie en plattegronden vindt u
op ww.landsmeer.nl, zoek op gladheidsbestrijding.

Dit kunt u doen
Zelf kunt u gladheid bestrijden door uw trottoir en
dat van uw buren sneeuwvrij te maken en/of zout te
strooien. Strooizout kunt u verkrijgen bij tuincentra.
Ook kunt u gebruik maken van de strooibakken
die de gemeente verdeeld over Landsmeer heeft
geplaatst en in de koudeperiode bijvult.

Tips
•• Zorg voor uw eigen veiligheid en die van
uw buren. Met een sneeuwruimer, bezem,
zand, strooi- of keukenzout komt u al een
heel eind.
•• Wacht niet te lang met zout strooien, anders
vriest het aan.
•• Pas uw rijsnelheid aan als u de weg op
gaat.
•• Gebruik strooizout op een verstandige en
verantwoorde manier. Het zout is namelijk
schadelijk voor het milieu en het tast planten en bomen aan.

Meer informatie
Voor verdere informatie over gladheidsbestrijding kunt u contact opnemen via
020-4877111 of mailen met gemeente@
landsmeer.nl

