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Mantelzorgers in het zonnetje

11 november Dag van de mantelzorg in Landsmeer
In Nederland zijn er 4 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Dit combineren ze vaak met een betaalde baan en tal
van andere taken. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op mensen uit hun eigen netwerk, vinden de mantelzorgers de zorg die ze verlenen vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Landsmeer wil de mantelzorgers in onze gemeente ook dit jaar extra bedanken voor hun inzet.
Op vrijdag 11 november 2016 organiseert de SMD in samenwerking met de gemeente Landsmeer de Dag van de
Mantelzorg. Op deze dag zetten we iedereen die langdurig
en intensief mantelzorg geeft aan een naaste extra in het zonnetje. Dat doen we met een speciale bijeenkomst op 11 november van 13.00 – 16.00 uur in het dorpshuis van Landsmeer
aan de Calkoenstraat 27. Deze dag wordt u aangeboden door
de gemeente Landsmeer en de toegang is gratis. Inloop vanaf
12.45 uur.

Aanmelden
Iedereen die mantelzorger is, kan zich aanmelden. Dit kan via
de SMD, telefoon 0299 439 279. Mailen kan ook naar mantelzorgconsulent Petra Viereck via p.viereck@smdzw.nl

Mantelzorgcompliment
De gemeente wil als blijk van waardering mantelzorgers ook
een compliment geven in de vorm van een cadeaubon. Bent
u zelf mantelzorger of kent u iemand die
dit compliment verdient, vraag dan het
mantelzorgcompliment aan. Dat kan vanaf
1 november 2016 tot 1 januari 2017.

U bent mantelzorger: U verleent langdurig niet alledaagse
zorg verleent aan een naaste, bijvoorbeeld een kennis, vriend
of familielid. Het gaat om niet alledaagse zorg en u geeft de
zorg niet in het kader van een hulpverlenend beroep of als
vrijwilligerswerk. U verleent deze zorg meer dan 8 uur per
week en langer dan 3 maanden. De mantelzorgontvanger
woont in de gemeente Landsmeer.

Aanvragen
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door het
daarvoor bestemde formulier in te vullen. Kijk voor meer
informatie en het downloaden van het formulier op www.
middelpuntlandsmeer.nl/mantelzorg_en_vrijwilligers.
U het formulier ook telefonisch bij de SMD (0299-439279)
aanvragen.

Wilt u besparen op verzuimkosten en rekening houden met werkende
mantelzorgers binnen uw organisatie? Kom dan donderdag 17 november naar de Conferentie Werken Zorgen Samen met afsluitend een
netwerkborrel. Locatie: Cultuurhuis Wherelant, Van IJsendijkstraat 403,
Purmerend
1 op de 6 werknemers in Nederland is een werkende mantelzorger. Dit
aantal zal de komende jaren blijven groeien. 40% van de werkende mantelzorgers voelt zich overbelast. Wanneer hier geen aandacht voor is, vallen
deze overbelaste werknemers uit. Een oplossing hiervoor kan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid zijn. Aan de hand van praktijkverhalen geven
we informatie over wat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid inhoudt en
wat het oplevert.

Aanmelden
Wilt u zich opgeven voor de conferentie, stuur dan een email met hierin de
naam van de organisatie en naam en functie van de aanwezigen naar Shannon Leloux: s.leloux@rswp.eu. Deelname is kosteloos.
Werken Zorgen Samen is een project van de Regionale Stichting WonenPlus en wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland. Het project
geeft de mogelijkheid om bedrijven kosteloos te helpen bij het invoeren
van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Meer informatie is te vinden
op www.werkenzorgensamen.nl.
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18 oktober 2016 Zuideinde 77

plaatsen tijdelijke accommodatie

21 oktober 2016 Schuttebreek 12

plaatsen dakkapel

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 Omgevingsvergunning
Verzonden

Perceel

Onderwerp

25 oktober 2016

naast Langebreek 64

kappen van een boom

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.

Riool schoon, heel gewoon!

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat
het riool goed blijft doorstromen en niet
verstopt raakt. Met de nieuwe poster in
de reeks van de campagne Landsmeer
schoon! vestigen we de aandacht daarop.
Doe net als loodgieter Patrick Pigge en
gooi gebruikte vochtige doekjes voortaan in de prullenbak. Zo houden we
samen we het riool in onze woonomgeving open.

Conferentie Werken Zorgen Samen

Vrijdag

Perceel

Wist u het? Vochtige hygiënedoekjes zijn restafval en moeten in de
prullenbak en zeker niet het toilet! Ze
verstoppen namelijk het riool. Dit in tegenstelling tot wat fabrikanten dikwijls
beweren.

17 november 2016 15:30 - 17:00 uur

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

Overlijden

Ontvangen

U dient wel aan de hieronder vermelde
voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment.

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

Burgerlijke stand

Aangevraagde Omgevingsvergunning

Voorwaarden

Om 13.00 uur heten we u van harte welkom in het dorpshuis
met koffie en iets lekkers. Daarna kunt u kijken naar de theatervoorstelling ‘Van latere zorg’. Na afloop praten we na met
een hapje en een drankje. Het thema van dit jaar is: “Mantelzorg doe je samen!”.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

18 oktober 2016 Wilhelmina Maria Madzy, gehuwd met Jan Kamps;
19 oktober 2016 Agatha Anna Puiman, gehuwd geweest met
Charles Louis de Kock.

Dag van de Mantelzorg

Programma

Bekendmakingen

Burgernetdeelnemers maken gemeente Landsmeer
veiliger
Stel u voor. U ziet twee mannen met bivakmuts bij de achterburen uit een raam klimmen. U belt de politie om de inbraak
te melden. Ondertussen ziet u de mannen in een blauwe bestelbus met hoge snelheid de straat uit rijden.
Gelukkig kunt u een goed signalement van de mannen en de
Wilt u Landsmeer ook veiliger maken?
auto geven. De politie gaat direct naar ze op zoek en start een
Burgernetactie.

Meld u dan aan op www.burgernet.nl of installeer de burgernet app. Deelname aan Burgernet is gratis.

Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een paar
minuten later een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit
te kijken naar de twee mannen in hun blauwe bestelbus. Een
paar straten verderop ziet een oplettende Burgernetdeelnemer twee mannen een blauwe bestelbus in een garagebox
parkeren. Hij belt gratis via 0800-0011 naar de meldkamer om
de centralist te laten weten waar hij de mannen heeft gezien.
De centralist speelt de informatie direct aan de politie door.
Nog geen kwartier later kan de politie de twee verdachten in
de garagebox aanhouden.

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur
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