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Doe je ook mee?

GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
Deze week start GGD Zaanstreek-Waterland drie grootschalige onderzoeken, naar gezondheid en leefstijl van kinderen
(van 0 tot 12 jaar), volwassenen (vanaf 19 jaar) en senioren (vanaf 65 jaar).
Ongeveer 50.000 inwoners krijgen vanaf 23 september een
uitnodiging om een enquête in te vullen. Ook in de gemeente
Landsmeer ontvangen inwoners deze uitnodiging. De computer heeft willekeurig namen en adressen uit het bevolkingsregister geselecteerd. Deze personen krijgen een uitnodiging
thuisgestuurd met een inlogcode waarmee ze online de
vragenlijst kunnen invullen. Doe ook mee en vul de vragenlijst
in. Daarmee maak je kans op een IPad-Mini of een fiets.

een organisatie volop in ontwikkeling
Kom je bij ons werken?

Kijk voor de volledige profielen op: www.landsmeer.nl/werken_voor_landsmeer

Financieel Adviseur
Een ervaren adviseur met regisserende en coachende kwaliteiten

Communicatieadviseur
Een enthousiaste en sterke adviseur met een verfrissende visie op het vak

Adviseur Ruimtelijke Ordening
Een verbindende en communicatief vaardige adviseur Ruimtelijke
Ordening

Meten is weten
De gemeenten en de GGD doen er alles aan om de gezondheid en veiligheid van haar inwoners te verbeteren. Met de
resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en GGD de
zorg en activiteiten zo goed mogelijk laten aansluiten op de
behoeften van de inwoners. De onderzoeken geven antwoorden op vragen als: komen bepaalde gezondheidsproblemen
in onze gemeente vaker voor dan elders in Nederland? En
passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om
zo gezond mogelijk te leven.
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Adviseur Openbare Ruimte
Een communicatief vaardige adviseur, die ontwikkeling faciliteert

Adviseur Economie, Recreatie en Toerisme
Een bindende schakel en katalysator, die initiatieven oppakt en
ondersteunt

Twee Sociaal Consulenten
nl/panel. De resultaten van de monitor worden medio 2017
gepubliceerd op www.ggdzw.nl

Twee initiatiefrijke en klantgerichte consulenten voor de uitvoering van de
gemeentelijke zorgtaken op grond van de WMO en de Jeugdwet

Wilt u vaker deelnemen aan gezondheidsonderzoeken van
de GGD? Meld u dan aan voor het panel via www.ggdzw.

Samen goed voorbereid dankzij een fictieve dijkdoorbraak

Crisisoefening Waterwolf. Doet u ook mee?
Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2016 vindt er een grootschalige crisisoefening plaats op Marken.
Doe ook mee met de evacuatie!

Om goed voorbereid te zijn op een eventuele overstroming
oefenen de crisispartners, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Defensie en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland samen
met de bewoners dit najaar op Marken. Doel van deze oefening is om te ervaren hoe de samenwerking (op alle niveaus)
tussen de betrokken partijen verloopt en ook met inwoners
samen de rampen- en crisisplannen in de praktijk te testen.
Marken blijft bereikbaar tijdens de oefening, maar iedereen
wordt wel verzocht om zich tijdens de oefening te houden
aan de aanwijzingen van de aanwezige hulpdiensten.

Voor de ‘Crisisoefening Waterwolf’ zoeken we mensen die mee
willen doen als evacué aan de evacuaties op woensdag 2 en
donderdag 3 november. Het programma start op beide dagen
om 11:00 uur en duurt tot circa 15:00 uur. Wil je meedoen
als evacué? Meld je dan nu aan! Kijk voor meer informatie
op:www.waterland.nl/actueel/crisisoefening-waterwolf

Kijk voor meer informatie en de volledige profielen op
www.landsmeer.nl/werken_voor_landsmeer

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

Aangevraagde Omgevingsvergunning

Cursus Politiek Actief
Denkt u er wel eens over om actief te worden in de gemeentelijke politiek? Bent
u benieuwd en wilt u meer weten voor u die beslissing neemt? Dan is de cursus
‘Politiek Actief’ iets voor u!
De griffiers van de gemeenteraden van Beemster, Oostzaan, Edam-Volendam, Wormerland en Landsmeer organiseren in
samenwerking met Pro Demos Huis voor democratie en rechtsstaat, de cursus ‘Politiek Actief’. Deze cursus is bedoeld voor
iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

23 september 2016

Noordeinde 2

sloopwerk, bouwen woning
met prefab kelder, boothuis
en berging

26 september 2016

Raadhuisstraat 19

bouw woning

26 september 2016

Calkoenstraat 27

wijzigen oprit

26 september 2016

Calkoenstraat 27

wijzigen oprit gelegen aan
Van Beekstraat

27 september 2016

naast Langebreek 64 kappen boom

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.
De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor
contact op met het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.00 uur).

Verleende Omgevingsvergunningen

Het – voorlopige- programma ziet er als volgt uit:

Verzonden

Perceel

Onderwerp

• 9 november 2016

Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting

26 september 2016

Purmerland 82

bouwen woning

• 16 november 2016

gemeente Landsmeer - De gemeente

27 september 2016

Loevestein 10

dichtzetten dakterras

• 23 november 2016

gemeente Oostzaan - De gemeenteraad

• 30 november 2016

gemeente Edam-Volendam - Lobbyen bij de gemeente

• 7 december 2016

gemeente Wormerland - Debatteren

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.

• Raadsvergadering bijwonen in de eigen gemeente
De cursusdagen zijn verspreid over de verschillende gemeenten. Het bijwonen van een raadsvergadering na afloop van de
bijeenkomst gebeurt voor alle deelnemers in hun eigen gemeente. Inwoners kunnen kosteloos aan de cursus deelnemen.
Hebt u interesse of wilt u meer informatie? U kunt daarvoor terecht bij de griffier van de gemeenteraad van Landsmeer. Telefoon 020-4877145 of via griffier@landsmeer.nl

Publiekscontacten

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

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

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.
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