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Het mantelzorgcompliment

Let op! Middelpunt gaat eind november 2018
verhuizen naar de Keern, Marktplein 10.

In Nederland zijn er meer dan 4 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs
meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Dit combineren ze vaak met een betaalde
baan en tal van andere taken. Zij vinden de zorg die zij verlenen vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Als blijk van waardering schenkt de gemeente Landsmeer
mantelzorgers een cadeaubon, het zogenaamde mantelzorgcompliment. De mantelzorgers, die geregistreerd staan
bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) en
waarvan de verzorgende in Landsmeer woont, ontvangen het
compliment automatisch.
De SMD organiseert de mantelzorgondersteuning in Landsmeer in opdracht van de gemeente. Staat u niet geregistreerd
bij de SMD en wilt u wel graag voor uzelf of voor uw mantelzorger een compliment aanvragen? Hieronder leest u hoe u
dit kunt doen.

Aan welke voorwaarden moet ik als mantelzorger
voldoen om in aanmerking te komen voor het compliment?
•• U bent mantelzorger: u zorgt voor een naaste en deze zorg
vloeit voort uit de persoonlijke band met deze naaste. Het
gaat om niet alledaagse zorg en u geeft de zorg niet vanuit
een hulpverlenend beroep of als vrijwilligerswerk.
•• U verleent deze zorg intensief en langdurig.
•• De mantelzorgontvanger woont in de gemeente Landsmeer.
•• Per mantelzorger kan 1 compliment aangevraagd worden.
Vanaf en tot wanneer kan ik het mantelzorgcompliment
aanvragen?

Hoe en waar kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt dit formulier downloaden (en daarna zelf uitprinten)
via de website van de gemeente Landsmeer (www.landsmeer.
nl) of de SMD (www.smdzw.nl). Het ingevulde formulier kunt
u per mail naar w.sas@smdzw.nl sturen of per post retourneren aan:
SMD ZW
t.a.v.: W. Sas, mantelzorgconsulent Landsmeer
Antwoordnummer 197 (een postzegel plakken is niet nodig)

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
De mantelzorgconsulent ontvangt uw aanvraag en toetst
steekproefsgewijs of de aanvraag terecht is gedaan. Hiervoor
belt de consulent u op. De gemeente ontvangt en controleert
de lijst met de noodzakelijke persoonlijke gegevens.
Bij wie kan ik terecht voor hulp bij het invullen van het formulier of vragen over mantelzorg(ondersteuning)?
Bij mantelzorgconsulent Wendy Sas, tel. 075-206 00 11 of
mail: w.sas@smdzw.nl. U bent ook welkom op het mantelzorg
inloopspreekuur op de eerste woensdag van de maand van
12:30-16:30 uur in het Middelpunt.

Datum: 7 november
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Restaurant Juffrouw Tok Tok
Zuideinde 48,
1121 CM Landsmeer

Aanmelden

15:00 uur Welkomstwoord
15:05 uur Voorstelronde
15:15 uur Gastspreker Mardiek Voorneveld (directeur BTLH)

16:30 uur Borrel
17:00 uur Einde bijeenkomst

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

Bezwaar maken tegen een verleende vergunning
of besluit
Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning of
genomen besluit binnen zes weken na het verzenden daarvan
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester 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. Informatie: afdeling Ruimtelijke Zaken.
Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien
kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via tel.
020-4877111. De gemeente stuurt u dan de stukken digitaal
toe.

16:00 uur Vragen en opmerkingen

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

Geboorte
16 oktober 2018

Gino Lorenzo, zoon van Patrick Pieter Kinders en
Esther Yolentha Konijnenburg

Overlijden
17 oktober 2018

Johanna Adriana Cornelia Harmsen gehuwd geweest
met Jan Lambertus Noordbruis

19 oktober 2018

Anna Clara Munninghoff gehuwd geweest met 		
Klaas Wals

22 oktober 2018

Anna Johanna Bührman gehuwd geweest met 		
Hendrik Keijzer

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

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

22 oktober 2018 Nabij Meervalweg 110-112,
Schuttebreek 2-4 en
Zeilmaker 25-27

Vervangen 3 bruggen

Ontwerp omgevingsvergunning
Ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van
een nieuwe landbouwschuur annex machineberging en nieuwe
kuilopslagmogelijkheid op perceel Den Ilp 202 te Den Ilp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op
grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en afdeling 3.4 Awb bekend dat zij het voornemen hebben met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor de
bouw van een landbouwschuur annex machineberging en een nieuwe
kuilopslagmogelijkheid op perceel Den Ilp 202 in Den Ilp. Op deze omgevingsvergunning is de uitgebreide procedure van toepassing.

Inzage

Namens het Platform Toerisme Welcome in Landsmeer, Amsterdam countryside zien wij u graag op 7 november!

14:30 uur Inloop

Burgerlijke stand

Locatie: de projectlocatie betreft de Den Ilp 202 te Den Ilp.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar
a.yavas-aktas@landsmeer.nl

Programma:

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN,
VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

1440 VB PURMEREND

Het toerisme in de regio neemt toe en natuurlijk wilt u daar uw voordeel mee doen, maar weten bezoekers u te vinden?
Kom naar de bijeenkomst van het Platform Toerisme, Welcome in Landsmeer, Amsterdam countryside op woensdag
7 november met het thema marketing en promotie.

De bijeenkomst wordt dit keer speciaal voor horecaondernemers in de middag georganiseerd, zodat er zoveel mogelijk
ondernemers binnen de sector toerisme aanwezig kunnen
zijn.

Bekendmakingen

Vanaf 1 november 2018 tot 1 januari 2019. De complimenten
worden in het begin van 2019 verstuurd.

Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer

Onze gastspreker is Mardiek Voorneveld, directeur van Bureau
Toerisme Laag Holland (BTLH), promotieorganisatie in Laag
Holland. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van toerisme.

Uitgave 44 · 30 oktober 2018

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 31
oktober 2018 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage. De
stukken kunnen geraadpleegd worden via:
•• de website van de Landsmeer, www.landsmeer.nl.;
•• bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd aan de
Raadhuisstraat 1 te Landsmeer en is geopend op van maandag, dinsdag
en donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, woensdagen van 7.30 uur tot
16.00 uur en op vrijdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen
ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze op ontwerpbesluit omgevingsvergunning Den Ilp 202’. Voor
een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandeld
ambtenaar, zie onderstaand.

Meer informatie
Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden, het indienen van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser, via telefoonnummer 06-11315147.
Burgemeester en wethouders van Landsmeer, 30 oktober 2018.
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Controle openbare verlichting

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 november 2018. Met
deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders
in Nederland. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven.
Pleegouders gezocht in Landsmeer!
Met de jaarlijkse landelijke actieweek vraagt ook Spirit pleegzorg aandacht voor het belang van pleegzorg. Pleegouders
zijn heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook
die van de toekomst. Ook in Landsmeer zoeken we pleegouders!

Pleegouders zijn van onschatbare waarde
Soms kan een kind (tijdelijk) niet thuis wonen. De ouders
kunnen om verschillende redenen niet voor hun kind zorgen.
Pleegouders vangen kinderen voor korte of langere tijd op. Er
zijn verschillende vormen van pleegzorg: weekendpleegzorg,
crisispleegzorg, kortdurende of langdurige pleegzorg.
Bij weekendpleegzorg vangt u bijvoorbeeld om de week een
kind op. Door de rust die ontstaat kan het kind toch thuis
blijven wonen.

Iedereen kan pleegouder worden

Maandelijks wordt er een controle- en reparatieronde gehouden van
de openbare verlichting in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Storingen worden verholpen, onderhoud gedaan en controles uitgevoerd.
Is de oorzaak een stroomstoring, dan wordt dit door Liander verholpen
op een ander tijdstip. De eerstvolgende controle vindt plaats op 8 en 9
november. Storingen kunt u t/m 7 november 12.00 uur 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.

Alleenstaanden, echtparen, homo of hetero, samenwonenden
met of zonder kinderen, jong of al op leeftijd: in principe kan
iedereen pleegouder worden. De belangrijkste voorwaarden
zijn dat u minimaal 21 jaar bent, een pleegkind een stabiele
en veilige leefsituatie kunt bieden en een ‘verklaring van geen
bezwaar’ van de Raad voor de Kinderbescherming krijgt.

Ook staan er korte portretten van pleegouders in verschillende leeftijden die verschillende vormen van pleegzorg bieden.
Zo ook Martin en Noortje uit Landsmeer. Zij zijn al meer dan
15 jaar pleegouder en vertellen over hun beweegredenen en
pleegzorg hun leven heeft verrijkt.

Pleegouder iets voor u?

Meer weten?

Op de campagnesite https://pleegzorg.nl/week-van-depleegzorg/ en www.spirit.nl/pleegouders leest u alles over
pleegzorg. Via deze site kunt u ook een informatiepakket
aanvragen of u aanmelden voor een informatiebijeenkomst.

Neem een kijkje op www.spirit.nl/pleegouders of bel met Spirit: 020 – 5400 440. Ook in november 2018 organiseert Spirit
weer informatiebijeenkomsten. Zowel overdag als ’s avonds.
Deze zijn geheel vrijblijvend te bezoeken!

Mogelijk glasvezel in buitengebied Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
Onlangs is in Noord-Holland het particulier initiatief, Glasvezel Buitenaf, gestart. Deze partij kan zelfstandig een glasvezelnetwerk aanleggen en exploiteren. Glasvezel Buitenaf start met een
voorlichtings- en promotiecampagne over glasvezel.
Glasvezel Buitenaf richt zich op het buitengebied (Kanaaldijk, Kanaalweg), Den Ilp en Purmerland.
Gemeente Landsmeer is niet betrokken bij de aanleg en exploitatie van een eventueel door Glasvezel Buitenaf aan te leggen glasvezelnetwerk, maar ziet hierin wel grote voordelen voor de inwoners.
Komende weken zal Glasvezel Buitenaf de bewoners van de genoemde gebieden informeren over
het project. Inwoners zijn vrij om te kiezen of zij hieraan mee willen doen. Het plan gaat door als er
genoeg animo is.

Informatieavonden
Komende periode start Glasvezel Buitenaf met een voorlichtings- en promotiecampagne. De
adressen die het betreffen, zijn daarover persoonlijk benaderd. Er zijn twee voorlichtingsavonden
gepland:
•• Woensdag 31 oktober bij Jeugdvereniging Vrij en Blij in Landsmeer
•• Donderdag 1 november in Dorpshuis De Wije Ilp in Den Ilp
Alle genodigden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom! Meer informatie over Glasvezel Buitenaf is
te vinden op de website www.glasvezelbuitenaf.nl.

