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Informatieavond 26 november Kijken door de ogen van een
dementerende
Dementiedeskundige en auteur van het boekje		
‘Is dementie erg?’

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

Burgerlijke stand

Dinsdagavond 26 november vertelt Jos Cuijten over wat dementie
is en hoe je een dementerende kan helpen. Jos Cuijten is dementiedeskundige en auteur van het boekje ‘ Is dementie erg?’. Dit is meer
dan een lezing en voor iedereen die met dementie in aanraking
komt. Deelname is kosteloos, een vrijwillige bijdrage fijn. Nieuwsgierig? Ga naar www.fortia.nl en lees meer over haar bijzondere en
persoonlijke werkwijze.

Overlijden
11 november 2019 Else Martina Goede gehuwd geweest met Jan Verweij

Aangevraagde vergunningen

Waar en wanneer				
Dinsdag 26 november tussen 19.00 – 21.15 uur

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

13 november 2019

Van Beekstraat 252

Vernieuwen brug wegsloot

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Dorpshuis Landsmeer

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Calkoenstraat 27, ingang Van Beekstraat.
De bijeenkomst bijwonen? Mail dan naar: info@fortia.nl

Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
zijn de volgende kennisgevingen binnengekomen:
•• De Zuyd, zondag 24 november 2019 van 17.00 uur tot 23.00 uur, diner
met live muziek

Cuijten: ‘Contact met dementerenden kan
verrassend eenvoudig worden’

Geen avondopenstelling
Burgerzaken 5 december

Presentatie duurzame maatregelen woningen in wijken
Luijendijk en Havenzathe
Het verduurzamen van huizen staat hoog op de agenda van de gemeente. De gemeente Landsmeer organiseert om
die reden samen met Duurzaam Bouwloket en Omgevingsdienst IJmond op woensdag 13 november 2019 informatieavonden. Bewoners uit Havenzathe en Luijendijk kunnen hier concrete verduurzamingsadviezen krijgen en hebben de
mogelijkheid zich direct in te schrijven voor gezamenlijke inkoopacties.
Aanmelden

Programma:
19:15 uur Inloop
19.30 uur Opening
19.40 uur Resultaten maatwerkadviezen per woningtype
20:30 uur Presentatie energiebesparing en zonne-energie
21:30 uur Vragen en afsluiting

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

Op donderdagavond 5 december is er geen avondopenstelling.
Wij zijn wel open tijdens de reguliere openingstijden overdag:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 9.00 – 12.00 uur.
En woensdag tussen 7.30 – 12.00 uur.

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

U kunt bij Burgerservice onder meer terecht voor uw rijbewijs, uw
paspoort en aangifte burgerlijke stand.

Wij verwelkomen u graag op 13 november 2019 in Vrij en Blij,
Dr. M.L. Kingweg 2C. De inwoners van Havenzathe en Luijendijk hebben een uitnodigingsbrief gekregen. Ook andere
geïnteresseerden zijn welkom op de bijeenkomst. U kunt zich
aanmelden via info@duurzaambouwloket.nl onder vermelding van: Havenzathe/Luijendijk, uw naam en volledige
woonadres.

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

Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

Voor een bezoek aan de balie kunt u een afspraak te maken via de
website of telefonisch via 020 4877 111.
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