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Bewoners keren terug naar de nieuwe Keern
Afgelopen week was het zover. Na anderhalf jaar konden de bewoners van Zorgcirkel De Keern terugkeren naar hun
vertrouwde maar ook vernieuwde omgeving. Volgens een familielid was hun geduld op de proef gesteld, “maar het
resultaat mag er zijn!”
Het oude verzorgingshuis is compleet gerenoveerd en geschikt gemaakt voor beschermd wonen voor ouderen. De renovatie was nodig om een comfortabele en vooral toekomstbestendige woonomgeving te realiseren. “De nieuwe Keern
is modern en van deze tijd. We hebben ernaar uitgekeken om
weer in Landsmeer te zijn.”
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22 juni 2018

Middelpunt blijft het centrum voor zorgvragen
Middelpunt verhuist naar verwachting eind dit jaar naar de
nieuwe Keern. Ook op de nieuwe locatie blijft Middelpunt
het centrum voor alle zorgvragen voor iedereen van -0 tot
100+. Heeft u vragen over het opvoeden en opgroeien van
uw kind, het zelfstandig voeren van een huishouden, de zorg
voor een naaste die langdurig ziek is of over werken met een
arbeidsbeperking? Kunt u zelf de oplossing niet vinden? Dan
helpt Middelpunt u graag met informatie, advies en ondersteuning.
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Luijendijk sluis

4.

Twiskemolen

5.

Paterspoel en Suzannasluis

6.

Kerk Purmerland

7.

Noordhollands landschap

8.

Oorlogsmonument Landsmeerder Veld

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.

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 juni 2018

Weegbreesingel 24

(Ver)plaatsen van een bijgebouw

21 juni 2018

Zuideinde 120

Nieuwbouw woning

26 juni 2018

Den Ilp 6

Woning bouwen

Kent u iemand in uw omgeving die volgens u een koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de
burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt.
De aanvraag moet uiterlijk zes maanden vóór de uitreikingsdatum bij
de burgemeester zijn ingediend. Gaat het om een uitreiking tijdens de
jaarlijkse lintjesregen? Dan moet de aanvraag zelfs al op 1 augustus van het
daaraan voorafgaande jaar bij de burgemeester zijn ingediend.

Wat kunt u doen?
Neem altijd vooraf even contact op met de gemeente waar de persoon die
u wilt voordragen woont. De gemeente bekijkt dan of deze persoon een
koninklijke onderscheiding kan krijgen. De gemeente legt u ook uit wat
u verder moet doen
om het voorstel in te
dienen.
Gaat het om een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding
tijdens de jaarlijkse
lintjesregen? Kijk dan
op lintjes.nl voor meer
informatie.

Waar is de fietsroute te vinden?
U kunt de historische fietsroute gratis afhalen bij de receptie
van de gemeente Landsmeer of downloaden via Landsmeer.nl
( zoeken op de trefwoorden ‘Historisch Rondje Landsmeer’). Op
Landsmeer.nl vindt u ook meer achtergrondinformatie.

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
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Koninklijke Onderscheiding

Bij het bezoekerscentrum van Landschap Noord Holland kunt u
tot en met september iedere zaterdag om 10.30 en 13.30 uur afvaren met uw fiets op de boot. Geniet van het prachtige Ilperveld
met honderden eilanden van trilveen. Na een uur varen door het
Ilperveld wordt u met uw fiets afgezet aan de Weegbreesingel in
Landsmeer, waar u uw route kunt voortzetten. Reserveren voor
het fietsvaren kan via www.gaatumee.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

A.Coulier

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.

Fietsvaren Ilperveld

Openingstijden
Gemeentehuis

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.

Aangevraagde vergunningen

Deze unieke historische fietsroute van ongeveer 24 km gaat
langs deze informatieborden en andere locaties van historisch
belang:
Het Grote Huis

Maria Jacoba Prins, gehuwd geweest met Louis Mes

Ambtshalve uitschrijving BRP

Historisch Rondje Landsmeer

2.

Xenna Adrianne, dochter van Yasin Jacob Bahria en 		
Kim Schrijver

Overleden

Vorig jaar heeft gemeente Landsmeer in samenwerking met
de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer op een aantal
bijzondere locaties informatieborden met cultuurhistorische waarde geplaatst. Langs deze borden is de fietsroute
Historisch Rondje Landsmeer uitgestippeld. Met dit initiatief
maken we de rijke Landsmeerse geschiedenis toegankelijker
voor toeristen en dagjesmensen

Oude pastorie en gemeentehuis

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN
Geboorte

Mooi weer voor het historisch fietsrondje Landsmeer en
fietsvaren door het Ilperveld

1.

Bekendmakingen
Burgerlijke stand

Verschillende zorgvoorzieningen verhuizen naar de
nieuwe Keern
De nieuwe Keern huisvest straks niet alleen de bewoners van
De Zorgcirkel. Er worden ook woningen gerealiseerd die geschikt zijn voor ouderen met een zorgbehoefte. De woningen
bieden de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, met
voorzieningen zoals een maaltijdservice, huishoudelijke hulp
en thuiszorg. Op de begane grond komt er een ontmoetingsplaats waar bewoners, familie en andere bezoekers kunnen
genieten van een hapje en een drankje. Daarnaast nemen
verschillende zorgvoorzieningen hun intrek op de begane
grond, waaronder De Zorgcirkel Thuiszorg, de huisartsenpraktijk van huisartsen R. Berghuis en M. Neijens en Middelpunt.
Gedurende de zomermaanden wordt de laatste hand gelegd
aan de rest van het gebouw.
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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

www. landsmeer.nl
24/7

www.facebook.nl/
Twitter
gemeentelandsmeer @Gem_Landsmeer

Twitter
@GriffieR

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

