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Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan
Eind mei ondertekende wethouder Mandy Elfferich namens de gemeente Landsmeer de vijf pijlers in de lokale aanpak
tegen eenzaamheid. Daarmee is het tegengaan van eenzaamheid een speerpunt in de gemeente Landsmeer en is
Landsmeer een Eén-tegen-eenzaamheid-gemeente.
De vijf pijlers
Met vijf pijlers zorgen lokale partijen (zoals de gemeente maar
ook welzijns- en vrijwilligersorganisaties) voor een duurzame
aanpak van eenzaamheid waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt. De pijlers zijn:
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Door de aanpak in vijf pijlers op te splitsen is het mogelijk om
de aanpak van verschillende deelnemende gemeenten te vergelijken en van elkaar te leren. Tegelijkertijd blijft er genoeg
ruimte voor een lokale invulling, passend bij Landsmeer.

•• De aanpak wordt ondersteund door het bestuur van de
gemeente.
•• Het creëren van een sterk netwerk door de bestaande
samenwerking met hulp- en dienstverleners in Landsmeer
nóg verder uit te breiden.
•• De inwoners die lijden onder eenzaamheid worden nauw bij
zowel aanpak als activiteiten betrokken, bijvoorbeeld via het
maatjesproject en Samenkracht.

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

Burgerlijke stand
Overlijden
29 mei 2019

Henricus Antonius Maarschalkerweerd gehuwd met
Margaretha Geertruida Lambert

30 mei 2019

Christopher Angus Gow gehuwd met 			
Jackqueline Gow

1 juni 2019

Henriëtte van den Berg gehuwd geweest met 		
Levinus Jacob van Vessem

2 juni 2019

Johanna Jacquelina Webbers gehuwd met 		
Ferry Jacobus Meij

Aangevraagde vergunningen

•• De problematiek wordt voor de lange termijn aangepakt en
bestaat dus niet uit allemaal kortlopende projecten.
•• Door aan te sluiten bij Eén-tegen-eenzaamheid worden de
inspanningen in Landsmeer gemonitord en geëvalueerd.

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

23 mei 2019

Harpoenier 34

Dakkapel voorzijde

23 mei 2019

Noorderbreek 42

Verlengen dakopbouw

27 mei 2019

Den Ilp 58A

Plaatsen dakopbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

Havenzathe werkcafé 19 juni 2019

Verleende vergunningen

Op 19 juni 2019 vindt het eerste Havenzathe werkcafé plaats. Tijdens het werkcafé gaan ruim 60 bewoners van de wijk
met elkaar en enkele experts aan de slag om de eerder benoemde thema’s verder uit te werken en te bekijken wat mogelijk is van alle wensen die tot nu toe naar voren zijn gekomen.

Verzonden

Perceel

Onderwerp

27 mei 2019

Doornenburg 8

Dichtzetten dakterras

6 thema’s

6. buurteconomie (collectief woningonderhoud en grasdaken inkopen en deelauto’s organiseren)

27 mei 2019

Violierweg (bij/ tussen 14 en 15) Plaatsen van een
speelplaats/ voorziening

Doe mee op BUURbook

3 juni 2019

De Gouwe 22

Plaatsen dakopbouw

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u
dan in op BUURbook via havenzathe.BUURbook.nl/inschrijven
of download de app en kies voor Havenzathe als uw wijk. Via
BUURbook delen wij en uw medebewoners alle informatie en
ideeën.

4 juni 2019

Wijk Luijendijk

Vervangen 2 bruggen

Er zijn 6 thema’s tijdens de eerste bewonersavond op 20 mei
2019 en via BUURbook besproken.
De thema’s zijn:
1. water en groen (inclusief klimaatadaptatie en bijen)
2. parkeren en verkeer (inclusief nieuwe fietsroutes en
verharding)
3. energietransitie (isolatie, van ‘t gas af, alternatieve energiebronnen)
4. afvalinzameling (minicontainers, plastic, afvalscheiding,
compost)
5. sociaal en veiligheid (spelen, bankjes, ontmoeting, verlichting en hangjeugd)

Heeft u geen internet en u wilt toch graag op de hoogte blijven? Dan u kunt op afspraak terecht bij WonenPlus (gevestigd
in het Dienstencentrum Landsmeer). Zij helpen u bij het aanmelden voor het werkcafé én bij het plaatsen van een bericht
of reactie op BUURbook.

Fietsdiefstal
Fietsdiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit. Is uw fiets gestolen? Doe dan altijd aangifte.
Voordeel hiervan is dat de politie een beeld krijgt van locaties waar vaker fietsen gestolen worden.
laten graveren. Waarom graveren? Graveren voorkomt fietsendiefstal
•• Voor fietsendieven is een gegraveerde fiets niet aantrekkelijk.
•• De eigenaar van een gegraveerde fiets is makkelijker terug
te vinden.
•• Teruggevonden gestolen fietsen worden gratis thuis gebracht.

In Landsmeer neemt het aantal aangiften van gestolen fietsen
de laatste tijd toe. Daarom biedt de gemeente u nu de mogelijkheid om uw fiets te laten graveren.

Laat gratis uw fiets graveren!
Vrijdag 21 juni 2019 organiseert de gemeente Landsmeer in
samenwerking met Centrum Fietsdiefstal een preventie-actie
op de wekelijkse markt van 09:00 tot 16:00 uur. Hier krijgt
u advies hoe u fietsdiefstal kunt voorkomen. Ook kunt u
kosteloos uw fiets laten registeren door een uniek nummer te

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

Wilt u uw fiets laten graveren? Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee. Niet alle fietsframes zijn geschikt om te
graveren. Wanneer uw fiets niet gegraveerd kan worden,
zullen de graveerders de kenmerken van uw fiets opzoeken,
noteren en aan u meegeven. Hierdoor kunt u bij diefstal de
kenmerken van uw fiets aan de politie overhandigen. Alle
fietsen worden gecontroleerd op diefstal. Een gestolen fiets
wordt niet gegraveerd.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.centrumfietsdiefstal.nl.

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

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. De gemeente
stuurt u dan de stukken digitaal toe.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
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:
Café de Driesprong, openingsfeest Meerkamp op 14 juni 2019

Toeristenbelasting; zo zit het!
Steeds meer toeristen weten Landsmeer te vinden en blijven in Landsmeer
overnachten. Dit doen ze op de camping, in B&B’s, maar ook bij particulieren via bijvoorbeeld Airbnb. Wist u dat voor elke overnachting toeristenbelasting betaald moet worden?
Iedereen die tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die
niet in de gemeente Landsmeer staan ingeschreven, moet 3% toeristenbelasting betalen. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren.
Deze heffing is niet afhankelijk van de manier waarop wordt geadverteerd
of via welke kanaal de boeking tot stand is gekomen. Hieronder vallen
dus ook overnachtingen die via verhuurplatforms, zoals Airbnb en Wimdu
worden aangeboden.

Lees verder op pagina 4 >>>

Balie Publiekscontacten
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

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.

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
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl
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>>> Vervolg van pagina 2, editie Landsmeer
De toeristenbelasting wordt voor Landsmeer
door gemeente Amsterdam geïnd. U kunt zich
online via de website www.amsterdam.nl (toe-

ristenbelasting) aanmelden en aangifte doen
van de toeristenbelasting.

Duurzaam Landsmeer: Heeft u zich al
ingeschreven voor de zonnepanelenactie?
Al 370 bewoners hebben zich aangemeld voor de gezamenlijke inkoop zonnepanelen in Landsmeer.
Heeft u interesse? En heeft u zich
nog niet ingeschreven? Doe het
dan nu, het kan nog tot 1 juli
2019.
Na uw inschrijving neemt een
erkend installateur contact met
u op om een afspraak te maken
bij u thuis om uw wensen en de
technische mogelijkheden met u
te bespreken. Daarna ontvangt u
een vrijblijvende offerte.
Wilt u zich nog aanmelden? Dat
kan op www.duurzaambouwloket.nl/actielandsmeer

