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Verkiezingen
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Helpt u ook mee met de snelheidsactie?

Verwijderen boottrailer
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Er staat een boottrailer meer dan zeven achteréénvolgenDuurzaam Landsmeer:
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15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp
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gesteld.
Gezien de opkomst en de aanmeldingen lijkt de actie een
groot succes te worden!
Wilt u zich nog opgeven voor de actie en vrijblijvend een
persoonlijk maatwerkadvies ontvangen? U kunt zich nog
tot 1 juli 2019 aanmelden op www.duurzaambouwloket.nl/
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Verwijderen aanhangwagens

Voor de leerlingen van De Fuik houdt de gemeente in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een remwegdemonstratie. Wist u dat als u 50 km per uur rijdt u bij een
noodstop nog moet beginnen met remmen, terwijl u bij
een snelheid van 30 km per uur al lang stilstaat?
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Vergadering gemeenteraad Landsmeer
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Naast de vaste agendapunten staan het volgende onderwerp op de agenda:
- Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zaanstreek
Waterland
- Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie
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Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Het gemeentehuis is wel geopend.
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BUURbook gevraagd het proces te ondersteunen. Heeft u
ideeën of vragen over uw wijk? Dan kunt u deze nu alvast
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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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Beeld- en Oordeelsvormende sessie
Bestuurlijke toekomst gemeenteraad Landsmeer
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