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Aandacht voor elkaar
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie en vrienden. Na ruim een half
jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmettingen weer toenemen. Ondernemers krijgen harde klappen, banen zijn
onzeker en jongeren worden beperkt in hun doen en laten.
Mensen voelen zich sneller eenzaam, zeker nu de dagen
korter worden, het virus hardnekkig blijft en we niet weten
wanneer ons leven weer normaal wordt.
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Oude Keern 1

Plaatsen scootsafe en hellingbaan

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.
Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor
contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.
later dit jaar momenten van bezinning organiseren, zoals
bijvoorbeeld op 7 december tijdens de Nationale Vrijwilligersdag. We zijn aan het onderzoeken in welke veilige vorm
we hier aandacht aan kunnen geven in de aanloop naar deze
dag. Dat hoort u nog van ons.

Wat kun je doen als inwoner?
Je kunt natuurlijk ook zelf een activiteit organiseren rondom
het onderwerp ‘Aandacht voor elkaar’. Bekijk dan de website:
aandachtvoorelkaar.nl/activiteiten
Laten we goed op elkaar letten, geef aandacht aan elkaar, juist
nu.

Het college van B&W Landsmeer
Burgemeester Dennis Straat en
wethouders Mandy Elfferich en Erik Heinrich

Milieustraat
Door de toename van het aantal coronabesmettingen zijn, in navolging van het landelijk beleid, de maatregelen bij de
milieustraat aangescherpt om daarmee het bezoek aan de milieustraat veilig te houden voor bezoeker en medewerkers.

• Het is niet meer toegestaan om de auto te parkeren bij
de volkstuinen en vervolgens lopend naar de milieustraat
te komen. Alleen met een auto wordt u toegelaten in de
milieustraat. Uitzonderingen daarbij zijn personen die vanaf
huis zijn komen fietsen of lopen.

Perceel

25 september 2020

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.

Hart onder de riem

• U wordt dringend verzocht om niet te komen voor een kleine hoeveelheid of voor afval dat huis aan huis ingezameld
wordt.

Ontvangen

Verleende vergunningen

Deze week is het de Week tegen Eenzaamheid. Juist nu is het
fijn om te merken dat veel Landsmeerders zich om elkaar
bekommeren. Er zijn deze week verschillende activiteiten in
ons dorp, zoals een gezamenlijke wandeling, een mindfulness
workshop en samen een kopje koffie drinken bij de koffietruck op de markt. We hopen dat maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren deze voorbeelden in de loop
van het najaar volgen.

Overal in het land, ook in Landsmeer, bloeien mooie, hartverwarmende acties op, waarmee mensen klaarstaan voor elkaar
in coronatijd. Zo heeft WonenPlus alle abonnees een orchidee
gebracht. Ook hebben SamenMeer en WonenPlus in samenwerking met Rotary luxe maaltijden bij inwoners bezorgd. En
gezamenlijk hebben welzijn- hulp- en zorgaanbieders lekkere
hapjes uitgedeeld met de foodtruck. Iedereen beleeft deze
tijd anders. We kunnen dus veel voor elkaar doen. We zullen

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Aandacht voor elkaar in Landsmeer

Hartverwarmend

Bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen

Volhouden wordt dus lastiger. Daar hebben we elkaar heel
hard bij nodig. Daarom zetten we vanaf 6 oktober samen de
schouders onder Aandacht voor elkaar. Een landelijk initiatief
om nog meer naar elkaar om te zien. En om aandacht te hebben voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo
blijven we elkaar vasthouden, ook als we afstand houden.

Ook is er deze dagen, met diverse activiteiten in het hele land,
aandacht voor jonge mantelzorgers. Dit zijn jonge mensen
die bijvoorbeeld zorgen voor hun langdurig zieke moeder
of broer met een lichamelijke beperking. Als gevolg van de
maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen
hebben deze jonge mantelzorgers het moeilijker dan anders,
omdat ze minder mensen kunnen zien ter bescherming van
hun familielid. Deze week worden daarom in Landsmeer
tasjes uitgedeeld met daarin een cadeautje en informatie over
ondersteuning, om deze jongeren een hart onder de riem te
steken.

Uitgave 41 · 7 oktober 2020

• Sinds de corona-uitbraak geldt een legitimatieplicht met
een geldig legitimatiebewijs. Dus een kopie op uw smartphone is niet geldig. Ook een ID of rijbewijs met een oude
woonplaats zijn niet geldig, tenzij deze aangevuld is met
een recente brief waarop het adres in Landsmeer staat.

Informatie over verstrekkingsbeperking
In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen
die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch
verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke
instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de
uitvoering van hun wettelijke taken.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken
van gegevens aan deze instanties niet voorkomen omdat dat wettelijk is
bepaald.
In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u
beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen te verstrekken. Voor
deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals
een curator die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de Stichting
Interkerkelijke Ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor het bijhouden van de ledenadministratie van die kerken) en een aantal zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen of particulieren).

Aanvragen
Beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens (geheimhouding) kunt u als volgt regelen:
• Via www.landsmeer.nl, zoek op trefwoord ‘Geheimhouding’. U heeft
hiervoor DigiD nodig.
• Persoonlijk bij de balie van Publiekscontacten. Vergeet niet uw geldig
legitimatiebewijs mee te brengen.
Het college voldoet zo snel mogelijk aan uw verzoek en stuurt u een
schriftelijke bevestiging. De verstrekkingsbeperking geldt totdat u deze
zelf intrekt. Dit betekent overigens niet dat nooit meer gegevens kunnen
worden verstrekt. Indien de gemeente op een verzoek van een derde toch
gegevens wil verstrekken, dient een in de wet omschreven procedure te
worden gevolgd.

Nieuws van de Gemeenteraad
Extra Raadsvergadering en Beeld- en
Oordeelsvormende sessie

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

Op donderdag 8 oktober 2020 vindt van 19.30 tot 20.00 uur een extra Raadsvergadering plaats. Vervolgens vindt om 20.00 uur
de Beeld- en Oordeelsvormende sessie plaats. De bijbehorende stukken kunt u vinden via www.landsmeer.nl/gemeenteraad.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
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