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Cliëntondersteuning: niet alleen op gesprek bij het
Middelpunt

Bekendmakingen

Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, kunt u terecht bij het Middelpunt voor een persoonlijk gesprek. U mag altijd
iemand meenemen naar dit gesprek. Heeft u niemand die u mee kunt nemen uit uw eigen omgeving? Dan kunt u gratis
cliëntondersteuning aanvragen bij MEE.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen

Voor alle Landsmeerders die hulp nodig hebben
Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor alle Landsmeerders die hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg en
ondersteuning. Ook mensen die al zorg en ondersteuning
krijgen of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van
cliëntondersteuning. Het is gratis.

Waar aanvragen?
Wilt u gebruikmaken van een cliëntondersteuner? Neem dan
rechtstreeks contact op met MEE Amstel en Zaan via 0205127272. U kunt vragen naar de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Collecte
Dierenbescherming 2017

€ 697,80

•• meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in de eigen omgeving
•• meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de
buurt
•• helpen bij het maken van eigen keuzes
•• helpen bij het zoeken naar de juiste informatie
•• helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen zijn en deze
onder woorden te brengen

Feestelijke opening
Sportpark Landsmeer
Op zaterdag 19 mei 2018 van 13:00 uur
tot 16:00 uur wordt Sportpark Landsmeer
feestelijk geopend.

•• kortdurende ondersteuning bieden bij het aanvragen van
zorg en ondersteuning
•• meegaan naar gesprekken
•• helpen als u het oneens bent met de zorg of ondersteuning
die u krijgt

Iedereen is van harte welkom!
Bezoekers van het sportpark s.v.p. parkeren
op het parkeerterrein aan de Sportlaan.

Cursus Bewust Opvoeden van start

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

3 mei 2018

Van Beekstraat 16

Terras aanleggen

3 mei 2018

Lisstraat 18

Plaatsen van een schutting in
voortuin

3 mei 2018

Paterspoel 46

Plaatsen van een dakkapel

3 mei 2018

Zuiderzeelaan 103

Plaatsen van een steiger

4 mei 2018

Kaakberg 4

Een vlonder plaatsen

6 mei 2018

Zuiderzeelaan 107 en 109 Steiger/ vlonder plaatsen

6 mei 2018

Zuiderzeelaan 77

Steiger plaatsen

8 mei 2018

Roerdompstraat 46

Plaatsen dakopbouw

8 mei 2018

Purmerland 105b

Carport plaatsen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

Hartelijk dank voor uw bijdrage

De cliëntondersteuner kan onder andere:

Uitgave 20 · 5 mei 2018

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

4 mei 2018

De Gouwe 11

Bouw bijbehorend bouwwerk

8 mei 2018

Waterlandse Hof 11 en 12 Plaatsen opbouw achterzijde

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.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In het Centrum Jong Vurehout in Zaandam start op dinsdag 22 mei a.s. de cursus ‘Bewust Opvoeden’ voor ouders
van kinderen in de leeftijd van drie tot twaalf jaar. Tijdens
de cursus leren ouders hoe zij goed contact kunnen onderhouden met hun kind. Daarnaast is er ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Drank- en Horecawet
& Wet op de Kansspelen
Aanvraag ontheffing voor een feest van persoonlijke aard in een
inrichting, niet zijnde een sportvereniging in combinatie met een
kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 5 lid 3 van de Drank- en horecaverordening en artikel
4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de volgende aanvraag/melding binnen gekomen:

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op de dinsdagavond
van 19.00 uur tot 21.00 uur. De eerste bijeenkomst start op 22
mei a.s. bij voldoende deelnemers. Aanmelden voor de cursus
kan via www.cursusbureauzaanstreek.nl

23 juni 2018 Evenement van de SEL bij Jeugdvereniging Vrij en Blij, Dr. M.L.
Kingstraat 2C

Deelname is gratis.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Meer informatie

Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is
de volgende kennisgeving binnengekomen:

Voor meer informatie over deze of andere opvoedcursussen
kunt u contact opnemen met het Cursusbureau Zaanstreek via
e-mail: cursus@ggdzw.nl of telefonisch via (075) 651 83 40.

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

22 juni 2018 van 19.00-02.00 uur artiestenoptreden Sportcafé de Remise,
Marktplein 11.

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

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
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