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Ervaar de wereld van de hulpverleningsdiensten

Open dag Brandweer Zaanstreek-Waterland: mis ‘m ook dit
jaar niet!
Brandweer Zaanstreek-Waterland organiseert op zaterdag 14 september de jaarlijkse open dag op de brandweerpost in
Purmerend. Iedereen is tussen 10.00 en 16.00 uur welkom op het kazerneterrein aan de Gorslaan, hoek Waterlandlaan.
Ook dit jaar is er weer van alles te zien en te beleven. Zet de datum alvast in je agenda, dan kun je ‘m niet vergeten!
Kidsproof
Voor de kleine brandweermannen en -vrouwen in spé staat
een springkussen klaar. De jeugdbrandweer begeleidt spuitspelletjes. Meerijden met een brandweerauto kan zoals altijd
de hele dag door. Uiteraard kun je ook weer de hoogte in met
een hoogwerker of een autoladder.

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

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

28 augustus 2019 Frans Banning Cocqstraat 16 Plaatsen erker en
dakkapel
29 augustus 2019 Den Ilp 58A

Dakopbouw incl. dakkapel aan de achterzijde

29 augustus 2019 Speksnijdersweg 31

Kunststof kozijnen en
dakkapel plaatsen

Brandweer VR Experience

1 september 2019 Van Beekstraat 188

Dakkapel plaatsen

Op de open dag krijg je de kans om kennis te maken met de
Brandweer VR Experience. Een Virtual Reality (VR) ervaring in
360°. In deze virtuele wereld leer je hoe je brand voorkomt.
Ook kun je ervaren wat je moet doen als er brand uitbreekt.

2 september 2019 Zuiderzeelaan 19

Dakkapel plaatsen

3 september 2019 Van Beekstraat 203

Dicht maken hooiberg

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verkeersbesluit

Brandweermannen en -vrouwen gezocht!
Op deze dag draait het niet alleen om de brandweer. Ook
andere hulpverleningsdiensten zijn aanwezig waardoor je een
compleet beeld krijgt. Wie er allemaal komen? Onder andere
de politie, ambulancedienst, het Rode Kruis, dierenambulance, Veilig Verkeer Nederland en de wensenambulance.

Demonstraties
De hele dag door kun je een kijkje nemen bij demonstraties.
We laten je o.a. zien hoe de brandweer een autobrand blust.
En de jeugdbrandweer post Purmerend geeft een demonstratie samen met het Young Fire & Rescue Team. Ons jeugdhulpverleningsteam uit het Markermeergebied.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft 23 brandweerposten verdeeld over de regio. Voor een aantal van onze
brandweerposten zoeken wij vrijwilligers. Wellicht ligt één
van deze posten bij jou in de buurt! Heb jij het hart van een
hulpverlener? Ben je fit, niet bang aangelegd en functioneer
je goed in een team? Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom langs
op de open dag en we vertellen je er graag alles over.

Parkeren?
Er is weinig parkeerruimte in de directe omgeving. Kom dus
zoveel mogelijk lopend of op de fiets.

Voor uzelf opkomen met respect voor uzelf en anderen
Trainingen 17 en 24 september
Tijdens de training creëren we in vier bijeenkomsten als het ware een werkplaats waarin de deelnemers zich in elkaar
kunnen herkennen en samen stapsgewijs kunnen leren voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij tekort te doen.
Concrete werkvormen, theorie en thuisopdrachten ondersteunen het proces van herkennen en leren.Mwoahhh
Programma Bijeenkomst 1:
Kennismaking en wat betekent assertiviteit voor u? Inzicht in
uw kwaliteiten, eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Bijeenkomst 2:

deelnemer en trainer. Voor verdere vragen en aanmelding
kunt u contact opnemen met de trainers:
· Esther Bosch, e.bosch@smdzw.nl, 0633562937
· Serena van Esdonk, s.van.esdonk@smdzw.nl, 0616892067

Het leren bij uzelf te blijven door middel van het geven en te
ontvangen van feedback en hier op te kunnen reflecteren.

Bijeenkomst 3:
Het bewust worden van gedachten en emoties welke u belemmeren in de omgang met uzelf en uw omgeving.

Onderwerp

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt bekend dat zij
heeft besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
1. Het wijzigen van de status van het Amsterdamsepad in verplicht fietspad door het verwijderen van borden G13 en G14 en het plaatsen van
de borden G11 en G12.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Bezwaarmogelijkheid
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, worden ingediend bij het college van
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, t.a.v. Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG
Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen
mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te
bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening van het bezwaar,
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor
dient u zich te richten tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank met
een verzoek om voorlopige voorziening. Het adres van de rechtbank is:
Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG
Alkmaar.

De Zorgcirkel, Evean, Clup Welzijn, de SMD en RSWP organiseren
samen de cursus ‘Omgaan met dementie”
Een praktische cursus voor partners en kinderen van iemand met geheugenproblemen. De SMD, De Zorgcirkel, Evean, RSWP en Clup
Welzijn organiseren samen een gratis cursus “Omgaan met dementie” voor inwoners uit de regio Zaanstreek en Waterland. Tijdens
de interactieve cursus is er veel ruimte voor eigen inbreng en kijken we naar hoe om te gaan met persoonlijke situaties.
gaan. Zeker als het gedrag verandert en dat vragen oproept, zoals:
‘hoe reageer ik op de verwarring’, ‘verbeter ik hem/haar of juist niet?’
•• De cursus “Omgaan met dementie voor partners” bestaat uit 4
bijeenkomsten van 2 uur.

Bijeenkomst 4:
Het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het maken van
keuzes welke u helpen om assertief te zijn.

•• De cursus “Omgaan met dementie voor kinderen” bestaat uit 3
bijeenkomsten van 2 uur.

Datum en locatie

Tijdens de cursus is er ruimte om in te gaan op uw vragen en de
problemen die zich voordoen in uw situatie. Meedoen met de cursus
is gratis, het is wel noodzakelijk om u vooraf op te geven.

De training wordt georganiseerd op kantoor van de SMD
Datum: 17 & 24 september, 1 & 8 oktober

Vragen en aanmelden

Tijd : 13.00-15.30 uur
Locatie : Pieter Lieftinckweg 2, 1505 HX Zaandam

Verdere informatie
Deelname aan deze training is gratis en wordt gegeven in een
besloten groep waarin uw privacy wordt gewaarborgd. Voor
begin van de training volgt er een (telefonische) intake tussen

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

Dementie komt steeds meer voor. Als iemand ernstige geheugenproblemen krijgt is het voor de partner en de kinderen soms erg lastig. Omgaan met dementie vraagt veel van een partner en kinderen,
zowel emotioneel als praktisch.

U kunt zich aanmelden bij Wendy Sas van de SMD op telefoonnummer 075-2060011 of via info@desmd.nl. Woont u in Waterland, dan
kunt u zich opgeven bij het servicepunt van RSWP op 0299-650480
of wonenpluswaterland@rswp.nl

Om een goede relatie met elkaar te behouden is het daarom belangrijk te weten hoe je het beste met een partner of ouder om kan

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn wordt de cursussen ingepland.

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
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl
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