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In deze nieuwsbrief aandacht voor de aanscherping van de lockdown vanwege zorgen om de
nieuwe varianten van het coronavirus. Verder willen we woningeigenaren graag nog eens
attenderen op de waardebon van € 70,- die gebruikt kan worden voor energiebesparende
producten.

Lockdown verder aangescherpt
De nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de extra
besmettelijke Britse variant, zijn zorgelijk. Daarom heeft het kabinet
vandaag aanvullende maatregelen aangekondigd, die gelden tot en
met 9 februari. Zo geldt vanaf vandaag dat men maximaal 1
persoon op bezoek mag hebben. Of er ook een avondklok gaat
gelden hangt af van het debat in de Tweede Kamer dat morgen, 21
januari, om 10.00 uur plaatsvindt. Kijk hier voor meer informatie.

Voldoende aanmeldingen stembureauleden
Enkele weken geleden hebben wij een oproep gedaan voor
stembureauleden rondom de komende verkiezingen. Hierop is met
enthousiasme door u gereageerd, waarvoor onze dank! Op dit
moment hebben zich genoeg vrijwilligers aangemeld om tijdens de
verkiezingen alles op de stembureaus in goede en veilige banen te
leiden. Welke precieze invullingen de verkiezingen krijgen, zal later
aan u bekend worden gemaakt.

Maakt u ook gebruik van uw waardebon van € 70,-?
Bent u woningeigenaar in Landsmeer? Dan heeft u als het goed is in
november een brief gekregen met een waardebon van € 70,-. Deze
kunt u gebruiken voor een energiebesparend product, zoals een
energiezuinige koelkast, een inductieplaat of spaarlampen. Al 377
Landsmeerders hebben gebruik gemaakt van de bon. Heeft u nog
geen aanvraag ingediend? Dit kan nog tot 31 maart 2021, zolang er
budget is. Kijk op Duurzaam Bouwloket welke producten in
aanmerking komen.

Statiegeld op blikjes? Yes we can!
Statiegeld op blikjes leidt ook in Landsmeer tot minder zwerfafval
op straat, in de parken en in de natuur. Samen met zo'n 250 andere
gemeentes en organisaties roepen wij de regering daarom op om
een besluit te nemen voor statiegeld op blikjes. Statiegeld op
blikjes? Yes we can! #StatiegeldYesWeCan. Meer weten? Lees verder.

Wijziging leges voor het aanvragen van een ontheffing
inrijverbod
Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan via de website van de
gemeente een ontheffing aanvragen om tijdens de spits door het
inrijverbod bij Purmerland en Den Ilp te rijden. Vanaf 1 januari 2021
kost zo’n aanvraag € 10,-. Heeft u al een ontheffing en wilt u uw
kenteken wijzigen? Dat kan kosteloos via het online portaal. Wilt u
liever dat de gemeente dit voor u doet, dan betaalt u € 10,- per
wijziging. Kijk voor alle informatie op de website.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 28 januari a.s. vergadert de gemeenteraad van
Landsmeer. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van de
aanbevelingen uit het tussenrapport van de
rekenkamercommissie. Hierin ontvangt de raad aanbevelingen over
de sociale woningen in Landsmeer. Lees hier wat verder op de
agenda staat! In verband met de coronamaatregelen is het niet
mogelijk om de vergadering in de raadzaal bij te wonen. U kunt de
vergadering digitaal LIVE volgen via deze link.

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.

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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