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Deze week in de nieuwsbrief een bericht van burgemeester Straat over de succesvolle opvolging
van de avondklok in Landsmeer. Ook vindt u meer informatie over WhatsApp buurtpreventie.

Burgemeester Dennis Straat: “Succesvolle navolging
avondklok”
Burgemeester Straat: "Het is vandaag vijf dagen geleden dat de
avondklok is ingesteld. Vijf dagen waarin meerdere dorpen en
steden te maken hebben gekregen met weerstand en zelfs rellen
tegen de avondklok. Het maakt mij als burgemeester erg trots om te
zien dat wij daar in Landsmeer niet aan meedoen. Dat wij begrip
tonen voor de ingevoerde maatregelen, respectvol omgaan met
onze politie/handhaving én het straatbeeld in Landsmeer na 21.00
uur rustig is. De maatregelen om het coronavirus te bestrijden vragen veel van ons allen. Mijn
complimenten hoe goed jullie hiermee omgaan. Laten we op elkaar blijven letten en de positieve
navolging van de avondklok tot tenminste de nacht van 9 op 10 februari voortzetten! Samen kunnen wij
dit."

Chat Veilig Thuis nu ook in de avond bereikbaar
Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s
avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk
geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens
werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met
een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer
0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in
de week bereikbaar. Lees verder.

WhatsApp buurtpreventie - heeft u zich al aangemeld?
Veiligheid creër je samen, door met elkaar een oogje in het zeil te
houden. WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn een initiatief van
bewoners en fungeren als extra ogen en oren voor de politie. Via de
appgroep worden verdachte situaties gedeeld met aangesloten
bewoners uit de buurt. Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van)
inbraak, oplichting, vernieling of mishandeling. Elke WhatsAppgroep
heeft 1 (of soms 2 of 3) beheerders. Wilt u meer informatie? Lees
verder.

Isolatieactie voor woningeigenaren
Wilt u nog meedoen aan de isolatieactie die de gemeente
organiseert in samenwerking met Duurzaam Bouwloket? Het
actieaanbod is beschikbaar voor huiseigenaren uit de gemeente
Landsmeer die tussen 1 december 2020 en 28 februari 2021 een
offerteaanvraag hebben ingediend via de actiepagina. In december
vond hierover een webinar plaats. Deze kunt u terugkijken op de
website van Duurzaam Bouwloket. Ook vindt u hier informatie over
het aanbod en de voorwaarden.

Digitaal fitness voor senioren
Team Sportservice heeft als doel om iedereen de kracht van sport en
het plezier van bewegen te laten ervaren. Gedurende het hele jaar
worden veel activiteiten, sportlessen en toernooien georganiseerd.
De huidige omstandigheden vragen bij veel activiteiten om een
aangepaste organisatie, waaronder bij ‘Fitness voor Senioren’.
Helaas kan dit niet op gebruikelijke wijze plaatsvinden. Maar
gelukkig is er een alternatief: Fitness voor Senioren via een digitaal
platform. ‘Een beetje onwennig maar toch ook wel heel leuk’, aldus
Michelle Maliszewski (coördinator). Alle senioren in ZaanstreekWaterland zijn van harte welkom om mee te doen. Inschrijven kan
hier.

Nieuws van de Gemeenteraad
Op donderdag 4 februari vindt een beeld- en oordeelsvormende
sessie plaats. Op de agenda staat onder andere een debat over nut
en noodzaak van de referendumverordening. Dit naar aanleiding van
de evaluatie van de referendumcommissie die is vastgesteld in de
raadsvergadering van 17 december 2020. De referendumcommissie
heeft naar aanleiding van dat debat een informatieve notitie over het
referendum-instrument geschreven. Lees hier wat verder op de
agenda staat! U kunt de vergadering digitaal LIVE volgen.

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
- Vervangen damwand in het Sportpark
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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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