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In deze nieuwsbrief leest u over het oorlogsmonument dat wordt opgeknapt en over de nieuwe
steunmaatregel TONK die aangevraagd kan worden. Verder blijft de avondklok gelden, in
afwachting van de uitspraak van de rechter in het hoger beroep. Het is belangrijk dat we zo min
mogelijk mensen ontmoeten en ons aan alle maatregelen houden. Zo kunnen we het coronavirus
verder indammen en onze vrijheden op een veilige manier terug krijgen.

Oorlogsmonument Landsmeer wordt opgeknapt
In 2020 vierden we, zij het door het coronavirus in aangepaste
vorm, dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is. Ter nagedachtenis
aan de Landsmeerders, die in het verzet actief waren of anderszins
van betekenis waren ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, heeft de
gemeenteraad van Landsmeer in juli 2019 bij amendement
aangegeven graag een plaquette te willen plaatsen bij het
oorlogsmonument in Landsmeer. Na onderzoek is onlangs besloten
geen plaquette met namen van de oorlogsslachtoffers op het
monument aan te brengen. Wel zal het monument opgeknapt
worden, zodat deze in goede staat blijft. Lees hier meer.

Aanbieden van uw huis-aan-huis afval
Graag willen we u attenderen op de regels rondom het aanbieden
van het huis-aan-huis afval. GFT, PMD en restafval worden
opgehaald volgens de afvalkalender. We willen u vragen om uw
containers of PMD-zakken op de dag van de inzameling voor 7.30
uur buiten te zetten, maar niet eerder dan 20.00 uur de avond
ervoor. Zo voorkomen we zwerfafval, ongedierte en overlast. We
stellen het op prijs als u uw container na inzameling zo snel
mogelijk weer ophaalt, zodat voorbijgangers en verkeer er zo min
mogelijk hinder van ondervinden. Bedankt voor uw medewerking!

Coronaproof contact en hulp
Juist in deze tijd is het goed om te weten dat u niet eenzaam
hoeft te zijn en dat u hulp kunt vragen. Alles gaat een beetje
anders; ergens zomaar naar binnen lopen kan niet meer. Maar
bellen kan altijd. Ook op afstand kunnen we veel voor elkaar
betekenen. Leest u in deze flyer wie u in Landsmeer kunt bellen voor
contact of hulp. Wilt u de flyer graag thuis ontvangen? Dan kunt u
een e-mail sturen aan Caroline Janssen.

TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood
Voor mensen die als gevolg van de coronacrisis een terugval hebben
in hun inkomen en die noodzakelijke kosten zoals woonlasten
moeilijk kunnen betalen, komt er een nieuwe overheidsregeling:
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Naar
verwachting gaan de TONK-loketten vanaf 1 maart open, maar u
kunt bij ons een aanvraag doen via het aanvraagformulier
bijzondere bijstand. De aanvraag wordt afgehandeld door de
afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Waterland. De
ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Lees verder.

Speel het beweeg-ganzenbord
Zou u wat meer willen bewegen, maar wilt u meer dan alleen een
wandeling maken? Team Sportservice heeft een ganzenbord
ontwikkeld met verschillende beweegoefeningen. Het spel speel je
met dobbelstenen. De opdrachten spreken voor zich. Print het uit en
spelen maar!

Stuur deze nieuwsbrief door!
Inmiddels hebben bijna 600 Landsmeerders en andere
geïnteresseerden zich aangemeld voor deze nieuwsbrief. Maar we
zouden natuurlijk graag nóg meer inwoners willen informeren! Kent
u iemand die misschien interesse heeft? Stuur deze nieuwsbrief dan
door. Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden via deze link.

Meer nieuws
- Gemeente Landsmeer krijgt een nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen
- Lees de ontwikkelingen over de avondklok op de website van Rijksoverheid

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
Op de agenda van de raadsvergadering van morgen, donderdag 18
februari, staat onder andere de benoeming van de heer V.L. Eiff tot
extern lid van de Rekenkamercommissie. Deze commissie
onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Kijk hier voor
verdere gegevens en onderzoeken van de Rekenkamercommissie. U
kunt de vergadering digitaal live volgen.

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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