.

Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief van week 8 leest u onder andere over de verkiezingen die op woensdag 17
maart plaatsvinden. Ook willen we u erop attenderen dat de gemeentewerf op 17 maart als drivethrough stemlocatie wordt ingericht, waardoor afval afleveren die dag niet mogelijk is.

Verkiezingen Tweede Kamer op woensdag 17 maart
Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing
plaats. Deze keer verloopt het verkiezingsproces wat anders dan
normaal. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de
verkiezingsdag zo klein mogelijk te houden. Er worden maatregelen
getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te
stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te
doen in de stemlokalen. Zo krijgt iedere kiezer een eigen potlood,
kunnen kwetsbaren en ouderen ook al op 15 en 16 maart stemmen,
en krijgen mensen vanaf 70 jaar de mogelijkheid om per brief te
stemmen. U leest er hier meer over. Op 7 maart versturen wij een
extra nieuwsbrief die speciaal over de verkiezingen gaat.

Gemeentewerf op 17 maart gesloten voor afleveren afval
De gemeentewerf is op woensdag 17 maart gesloten voor het
afleveren van afval! Dit omdat de gemeentewerf die dag is ingericht
als drive-through stemlocatie. Dit betekent dat u er veilig kunt
stemmen, terwijl u in de auto zit. Meer informatie over deze
stemlocatie volgt in de speciale verkiezingsnieuwsbrief die op 7
maart verschijnt.

Voorzichtige verruiming lockdown
Het blijft nodig om voorzichtig te zijn, maar omdat de
coronamaatregelen zowel fysiek als mentaal veel van ons vragen,
staat het kabinet toe dat er onder voorwaarden verruimingen
komen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met
15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan
vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast mogen jongeren tot en
met 26 jaar weer samen buiten sporten op sportaccommodaties,
mogen contactberoepen weer uitgeoefend worden en mag de
detailhandel open voor winkelen op afspraak. Lees hier verder.

Afvalscheiding: beter voor milieu en portemonnee
Misschien heeft u het al gelezen in de kranten: de komende jaren
gaan de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval flink
stijgen. Door het scheiden van afval draagt u bij aan een beter
milieu én helpt u de stijging in de kosten van de afvalstoffenheffing
te beperken. De verwerking van restafval zorgt namelijk voor de
meeste kosten. De verwerkingskosten van GFT zijn een stuk lager
dan die van restafval en de kosten van het verwerken van PMD en
papier en karton zijn nog lager. Daarom willen we u vragen om uw
afval zo goed mogelijk te scheiden. Op Afvalscheidingswijzer kunt u
makkelijk zien wat in welke bak moet.

Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021
De komende weken ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen/WOZ-beschikking 2021. Inwoners die gebruik maken
van de Berichtenbox op MijnOverheid ontvangen het aanslagbiljet
niet meer op papier. De gemeente Amsterdam heeft het innen van
de openstaande aanslagen overgenomen. Kijk hier voor meer
informatie.

Raadscolumn van gemeenteraadslid Mark Jan Prins
Bent u ook 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? Wat is er
besloten? Wat stond er in de motie over recreatieschap TwiskeWaterland? U leest het allemaal in de tweede column, geschreven
door Mark Jan Prins (PvdA).

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Landsmeer?
Tijdens de extra raadsvergadering van dinsdag 2 maart neemt de
raad een besluit over wie de nieuwe burgemeester van Landsmeer
wordt. Na het vertrek van Astrid Nienhuis is de functie tijdelijk
waargenomen door Anne Lize van der Stoel en door Dennis Straat.
Met de voordracht van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester
komt daar nu een einde aan. Het eerste deel van de vergadering is
besloten. Vanaf agendapunt 4 (om 21.00 à 21.30 uur) is het
openbaar en maakt de voorzitter van de vertrouwenscommissie
bekend wie Landsmeer als kandidaat voordraagt. Naar verwachting
neemt Landsmeer op 12 mei 2021 afscheid van Dennis Straat en
wordt de nieuwe burgemeester op 19 mei 2021 beëdigd. (Foto: Ria
de Boer)

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
De (verplichte) publicaties zoals deze gepubliceerd zijn in het Kompas van deze week.

Handige links
Diensten & producten | Gemeenteraad | Melding doen

Contact

Wanneer kunt u bij ons terecht

In verband met corona zijn er aangepaste openingstijden.
Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken.
Het Middelpunt, centrum voor zorg en welzijn van de gemeente Landsmeer, is alleen telefonisch
bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur: 020 487 71 24
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