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Gisteren is besloten dat de avondklok wordt verlengd tot en met 2 maart. Gelukkig maar dat er
voor sneeuwliefhebbers deze week overdag veel te doen is met zon, sneeuw en wellicht ijs!

Burgemeester Straat over sneeuw- en ijsplezier in coronatijd
“Wat een mooi begin van een nieuwe
week. Een dik pak sneeuw voor de deur
en de kinderen die weer naar de
kinderopvang en basisschool mogen. De
komende dagen zal de temperatuur nog
verder dalen en is er een kans dat we
eindelijk weer eens kunnen schaatsen op
natuurijs. Dat zou natuurlijk geweldig
zijn!
Een paar tips die ik u alvast wil meegeven:
- Vermijd drukke (op- en afstap)plekken
en geef elkaar de ruimte
- Is het ergens te druk? Ga op zoek naar
een andere geschikte plek
- Parkeer de auto op de daarvoor aangewezen plekken om de weg vrij te houden voor hulpdiensten
- Toertochten of schaatswedstrijden op natuurijs of (natuur)ijsbanen zijn helaas niet toegestaan,
genieten met het huishouden of één persoon van buiten je huishouden op 1,5 meter afstand, uiteraard
wel!
Ik wil u vragen ook tijdens het sleeën en schaatsen de coronaregels niet uit het oog te verliezen en
voorzichtig te zijn, zodat we de druk op de zorg niet nog meer verhogen. Veel sneeuw- en ijsplezier!”
(Foto: Ria de Boer)

Wethouder Erik Heinrich steekt ondernemers hart onder de riem
Wethouder Heinrich: "Beste ondernemers, de Coronacrisis duurt
inmiddels al een flinke tijd en u zult inmiddels niet alleen op
persoonlijk vlak, maar ook op zakelijk vlak voor de nodige
uitdagingen zijn komen te staan. De (gedeeltelijke) sluiting van uw
zaak of het niet kunnen uitvoeren van uw contactberoep, zijn aan de
orde van de dag. Wellicht maakt u zich inmiddels behoorlijk zorgen
óf is het u gelukt om met uw creativiteit en doorzettingsvermogen,
toch enige omzet te kunnen genereren. Weet dat in welke situatie u
zich ook bevindt, u er niet alleen voor staat." Lees hier het hele
bericht.

Bestellen en afhalen bij click & collect winkels
Het kabinet staat toe dat niet-essentiële winkels vanaf woensdag 10
februari heropenen voor het ophalen van vooraf bestelde of
gereserveerde artikelen; ook wel ‘click & collect’ genoemd. Dat geldt
ook voor contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten.
Het uitoefenen van het contactberoep is uiteraard niet toegestaan.
Click en collect winkels dienen zich te houden aan de strikte
voorwaarden. Lees hier waar u op moet letten bij het bestellen en
afhalen.

Sociale huurwoning naar mensen die dit het hardst nodig hebben
Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden
moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden.
Vijftien colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe
besloten. Het nieuwe beleid wordt nu voorgelegd aan de
gemeenteraden die er de komende maanden een besluit over gaan
nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling
medio 2022 in gaat. Lees verder.

Start Cultuurplatform Landsmeer
Lokale culturele organisaties willen hun krachten bundelen binnen
een Cultuurplatform. Op maandag 8 februari vond hiervoor een
online startbijeenkomst plaats. Er deden 14 organisaties en een
aantal betrokken bewoners mee. Tijdens de bijeenkomst bleek dat
er in Landsmeer veel enthousiaste bewoners zijn met hart voor
cultuur. Er zijn mooie locaties voor diverse groepen en kunstvormen
en er worden veel activiteiten georganiseerd. Wilt u meer weten of
ook aansluiten bij het Cultuurplatform Landsmeer? Stuur dan een
mail naar Sylvia Dubbeldam.

Webinar over suïcide in de (social) media
Wat is de invloed van het bespreken van suïcide in de media? Is het
veilig, taboedoorbrekend, preventief of eerder normaliserend,
triggerend? Studies tonen aan dat het aantal suïcidepogingen
vaak toeneemt na het verschijnen van media-uitingen van een
overlijden door suïcide. Hoe zit dat met sociale media? Op
donderdag 11 februari om 15.00 uur is er een webinar over dit
onderwerp.

Meer nieuws
- Rectificatie: in het bericht 'Geen windturbines in Landsmeer' stond een foutief percentage van de voor- en
tegenstanders van het onderzoek naar het plaatsen van windturbines. Het bericht is aangepast.
- KPN hervat werkzaamheden glasvezel

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.

Nieuws van de gemeenteraad
Ook zo benieuwd wat er allemaal in de raad besproken wordt?
Vanaf dit jaar nemen de raadsleden u maandelijks mee in de
raadscolumn. Welke onderwerpen werden besproken, en wat is er
besloten? Komen er windturbines in Landsmeer? U leest het allemaal
in deze eerste column, geschreven door Jacobien van Boeijen
(GroenLinks) over de raadsvergadering van 28 januari 2021.

Handige links
Diensten en
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