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De eerste nieuwsbrief van de gemeente Landsmeer! Hiermee willen we u graag informeren over
nieuws van en uit de gemeente. Fijn dat u zich heeft geabonneerd. We houden u graag wekelijks
op de hoogte.

Invoering tijdelijke noodwet (coronawet)
Sinds dinsdag 1 december 2020 vervangt de ‘Tijdelijke wet
maatregelen covid-19’ (coronawet) de noodverordeningen en de
aanwijzingsbesluiten die door de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland zijn uitgegeven. Deze wet geldt voor de komende drie
maanden en kan indien nodig steeds met drie maanden worden
verlengd. Lees verder.

Stembureauleden gezocht voor verkiezingen 2021
Op 17 maart 2021 vindt de verkiezing voor de Tweede Kamer
plaats. Ook in de gemeente Landsmeer mag iedereen vanaf 18 jaar
weer zijn of haar stem uitbrengen. Door corona zal dat anders gaan
dan anders. Daarom worden er extra maatregelen getroffen op de
stembureaus. Dat betekent onder andere dat er meer
stembureauleden nodig zijn. Gemeente Landsmeer is daarom voor
al haar dorpen op zoek naar extra stembureauleden en tellers.

Vergoeding voor bespaarproduct of energieadvies
Gemeente Landsmeer mag woningeigenaren een vergoeding
aanbieden van €70,- voor een (deel van een) bespaarproduct of
energieadvies naar wens. Dit is mogelijk gemaakt door een
rijkssubsidie die de gemeente heeft ontvangen. Bent u eigenaar van
een woning? Dan ontvangt u deze week een brief met uitleg. Via de
website van Duurzaam Bouwloket kunt u zien welke producten in
aanmerking komen.

Arie Keppler Prijs voor hooihuisboerderij Landsmeer
De prachtig verbouwde hooihuisboerderij in Landsmeer heeft de
Arie Keppler Prijs 2020 gewonnen. Gefeliciteerd! De
Hooihuisboerderij heeft gewonnen in de categorie Cultuurhistorie
als inspiratiebron, Herbestemming, hergebruik en transformatie,
Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, Transformatie
landelijk gebied.
Meer weten? Klik hier.

Twee enquêtes: we horen graag uw mening
Denkt u met ons mee over de Omgevingsvisie van Landsmeer?
Wat voor gemeente wil Landsmeer zijn, nu en in de toekomst? Wat is
er nodig om prettig te wonen in Landsmeer? Hoe gaan we om met
de energietransitie en een groeiende vraag naar woningen? Om deze
vragen te beantwoorden, maakt de gemeente Landsmeer een
omgevingsvisie voor 2040. Uw input is belangrijk voor de keuzes
die gemaakt gaan worden. Vult u de enquête in?

Uw mening over zoekgebieden voor windmolens of zonneweides
De gemeente Landsmeer wil een leefbare en toekomstbestendige
gemeente zijn. We willen meewerken aan minder CO2-uitstoot en
aan het tegenhouden van de opwarming van de aarde. Om hier
inzichten voor op te doen, doen we onderzoek en vragen we om uw
mening over zoekgebieden voor windmolens of zonneweides in
bepaalde delen binnen de gemeente. Wilt u uw mening geven?

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
De (verplichte) publicaties over bekendmakingen, vergunningen en overige mededelingen zoals deze
gepubliceerd zijn in het Kompas deze week.

Meer nieuws
- Bloemrijk Sportpark
- Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten 'verkopen'

Handige links
Diensten en
producten

Gemeenteraad

Melding doen

Wanneer kunt u bij ons terecht

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZIJN ER AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken.
‘Middelpunt’, centrum voor wonen, welzijn en zorg van de gemeente Landsmeer is alleen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 - 12.00 uur: 020 487 71 24
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