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Elk jaar zetten vele inwoners van de gemeente Landsmeer zich
belangeloos in voor anderen. Voor deze inzet heeft de gemeente veel
waardering. Dat willen we graag laten blijken. Daarom hebben we
de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het jaar’ in de vorm van een zonnetje in het leven geroepen.

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

Burgerlijke stand
Kent u een vrijwilliger die volgens u deze onderscheiding verdient? Laat het ons weten en meld deze vrijwilliger aan!

4 november 2016
Johanna van der Werf, gehuwd geweest met Klaas de Groot

Met elkaar, voor elkaar

Omgevingsvergunningen

Zet een vrijwilliger in het zonnetje!
De gemeente Landsmeer benut
Welke
de jaarlijkse Dag van de Vrijwilvrijwilliger verdient
liger om haar waardering voor
volgens u een
de vrijwilligers die actief zijn in
zonnetje?
de gemeente te uiten. Tijdens
een feestelijke bijeenkomst in
het gemeentehuis op woensdag 7 december a.s. zetten we de dit jaar
voorgedragen vrijwilligers in het zonnetje.
Uw organisatie bepaalt wie een zonnetje krijgt!
Wie er op 7 december in het zonnetje worden gezet bepalen de organisaties en verenigingen zelf. De gemeente heeft daarom deze week zoveel
mogelijk organisaties aangeschreven met de oproep om vrijwilligers aan
te melden voor een zonnetje.
Vindt u ook dat vrijwilligerswerk waardering verdient? En kent u een vrijwilliger in uw organisatie of vereniging die een znnetje verdient? Maak
dit dan voor 23 november kenbaar bij de gemeente Landsmeer via het
daarvoor bestemde formulier dat is verzonden bij de brief.

Geen brief ontvangen?
Hebt u als organisatie geen brief
ontvangen en werkt u wel met vrijwilligers? Neem dan contact op met
de gemeente Landsmeer, telefoonnummer 020-4877111 of per e-mail
vrijwilligerswerk@landsmeer.nl Of
download het aanmeldingsformulier via www.landsmeer.nl en stuur
dit op.

Rectificatie week 45

Mantelzorg
Compliment
De gemeente wil als blijk van waardering
behalve vrijwilligers ook mantelzorgers graag
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.

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

31 oktober 2016

Zuiderzeelaan 30 bouwen 7 woningen

31 oktober 2016

Den Ilp 120

nieuwbouw woning

4 november 2016 Marskramer 6

vernieuwen en verbreden dakkapel

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.

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).

Op donderdag 1 december is het
gemeentehuis van 13.30 tot 15.00 uur
gesloten voor bezoekers vanwege een
personeelsbijeenkomst.

Verleende omgevingsvergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

27 oktober 2016

Den Ilp 169

27 oktober 2016

Van Beekstraat 227

verbouwen en uitbreiden
woning
bouwen woning

27 oktober 2016

Kanaaldijk 110

bouwen woning

1 november 2016 Schuttebreek 12

plaatsen dakkapel

9 november 2016 Doornenburg 8

kozijnen vervangen

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.
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.

Alléén tijdens de Warm Wonen Weken van het Duurzaam Bouwloket

Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven
Energie besparen doe je NU! Zo luidt de slogan van de isolatiecampagne van de
Rijksoverheid. Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket speelt daarop in door een
kortingsactie voor woningbezitters te organiseren. Tijdens de ‘Warm Wonen Weken’
van het Duurzaam Bouwloket kunnen woningeigenaren 10% korting krijgen voor
het toepassen van energiebesparende maatregelen waarvoor ook nog eens subsidie
beschikbaar is.
De subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ maakt het mogelijk dat circa 20% van
de kosten kunnen worden teruggevraagd bij Rijksoverheid wanneer er minimaal twee
energiebesparende maatregelen worden toegepast. Het subsidiebudget gaat hard, dus dit
is het moment om er gebruik van te maken in combinatie met de kortingsactie!

Informatie
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/warmwonenweken voor meer informatie over de
actievoorwaarden en de subsidieregeling en vraag een vrijblijvende offerte op.

Publiekscontacten

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
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Vrijdag

Aangevraagde Omgevingsvergunning

Aanvragen

Gemeentehuis gesloten

Dit is de derde poster in de
reeks van de afval- en rioleringscampagne die in augustus 2016
is gestart. Een campagne die de
komende jaren bijdraagt aan
bewustwording van het belang
van afval sorteren. En met het
doel bij te dragen aan het halen
van de landelijke doelstelling:
75% afvalscheiding in 2020.

Vrijdag

Voor de volledigheid worden deze nogmaals op de juiste wijze gepubliceerd.

aanbrengen gevelbekleding

Nu - midden in de herfst – hebben we te maken met veel bladafval
in onze tuinen en de openbare ruimte. Wist u dat dit blad een prima
grondstof is om tuincompost van te maken? Voer uw opgeveegde
blad dan ook af via de Gft-container, net als uw andere groente-,
fruit- en tuinafval.

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

Per abuis zijn in Kompas van week 45 de verleende omgevingsvergunningen onder het kopje ‘aangevraagde vergunningen’ geplaatst. De genoemde vergunningen zijn verleende vergunningen.

1 november 2016 Zuideinde 24 B

Bladafval in de GFT-bak!

Doe dus net als wethouder
Nico van Baarsen, wethouder
duurzaamheid van onze gemeente en gooi afgevallen blad
in de groene bak. Zo dragen we
samen een steentje bij aan het
duurzaam hergebruik van onze
afvalstoffen.

Overlijden

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
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