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Vervoer nodig naar de vaccinatielocatie?
Binnenkort gaan de coronavaccinaties in onze regio van start. Voor een deel van de ouderen en kwetsbare inwoners is
het misschien niet mogelijk om zelf naar de huisartsenpraktijk of vaccinatielocatie te gaan of om dit vervoer te organiseren. WelzijnWonenPlus wil hier graag een bijdrage aan leveren.

WelzijnWonenPlus Landsmeer biedt onder andere
ondersteuning bij vervoer. Onze vrijwilligers die in
het bezit zijn van een auto staan klaar om ouderen en
kwetsbare inwoners die nog zelfstandig (met hulpmiddel) kunnen lopen naar de vaccinatielocatie te brengen.
De vrijwilligers werken volgens een protocol welke voldoet aan de RIVM-maatregelen voor veilig vervoer. Dit
wordt ook vooraf met u besproken. Zo is bijvoorbeeld
het dragen van een mondkapje verplicht.

Voor dit vervoer wordt een bijdrage gevraagd van
€ 0,30 per gereden kilometer.
Dit wordt contant met de vrijwilliger afgerekend na
afloop van de uitgevoerde rit.
Andere dienstverlening van WelzijnWonenPlus zijn kleine klussen in en om huis, maatjesproject, vriendschappelijk huisbezoek, telefooncirkel en nog meer.
Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u zich
aanmelden? Neem dan contact op met het servicepunt
van WelzijnWonenPlus via 020-4822605 (geopend
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30 – 12.30
uur) of via landsmeer@welzijnwonenplus.nl of kijk op
de website www.welzijnwonenplus.nl

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
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Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

21 januari 2021

Van Beekstraat 1

Veranderen gebruik

24 januari 2021

Geijenbreek 31

Plaatsen dakkapel

25 januari 2021

Kerkebreek 15A

Plaatsen dakopbouw t.b.v.
2 starterswoningen

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

28 januari 2021

Den Ilp 93

Oprit verbreden

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.
• Wanneer u een verleende vergunning wilt inzien kunt een mail sturen naar
omgevingsvergunning@landsmeer.nl of wanneer u geen beschikking heeft
over een computer telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0204877111, wij zorgen dan dat de stukken voor u klaar liggen.

