.

Bekijk de webversie

In de nieuwsbrief van week 9 leest u wie de gemeenteraad voordraagt als nieuwe burgemeester
van Landsmeer. Ook attenderen we u graag op een gratis webinar voor ondernemers over
belastingen en administratie. Verder wensen we de Landsmeerse winkeliers en mensen met
contactberoepen succes bij het weer opstarten vandaag.

Nieuwe burgemeester voor Landsmeer
Tijdens de extra raadsvergadering op dinsdag 2 maart jl. is de
nieuwe voor te dragen burgemeester van Landsmeer vastgesteld:
Leon de Lange. De vergadering heeft voor het grootste gedeelte in
beslotenheid plaatsgevonden. Klik hier voor de bekendmaking van
de voordracht. Leon de Lange is op dit moment nog werkzaam als
wethouder in Weesp. Naar verwachting wordt hij op 19 mei a.s.
beëdigd als nieuwe burgemeester. Lees verder.

Heeft u uw stempas voor de verkiezingen ontvangen?
Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Deze krijgt u uiterlijk in
de eerste week van maart thuisgestuurd. De stempas wordt naar het
adres gestuurd waar u op 1 februari 2021 ingeschreven stond. Heeft
u geen stempas ontvangen, bent u uw stempas kwijt of wilt u een
kieserspas of volmachtbewijs aanvragen? Vraag deze dan hier aan.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 vóór 17.00 uur.

Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeer-besluit
Schiphol
Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw
zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde
Milieueffectrapport. In de kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Gratis webinar Belastingen en administratie
Welke fiscale regelingen gelden voor u als ondernemer? Volg het
webinar Belastingen en administratie op donderdag 4 maart om
19.00 uur. Het is gratis voor inwoners uit de gemeente Landsmeer.
Meld u nu aan.

Tips voor fitte en gezonde kinderen
Veel kinderen zijn door de lockdown minder fit. Ook overgewicht is
toegenomen. Er zijn veel dingen die invloed hebben op het gewicht.
Denk aan voeding, bewegen, slaap, stress in het gezin, medicijnen.
Elke kleine verandering kan al helpen om fitter te worden. Wilt u hier
informatie over? Stuur dan een mail naar de specialisten van de
GGD. Zij denken graag met u mee. In deze pdf vindt u ook infomatie
en tips.

Helpdesk Landsmeer voor uw belastingaangifte
Het is weer tijd voor de belastingaangifte. De vrijwilligers van de
Helpdesk Landsmeer kunnen u daarbij helpen. Dat kan telefonisch
of op afspraak in het kantoor van SamenMeer aan de Dr. M.L.
Kingstraat 2b (uiteraard met inachtneming van de coronaregels).
Wist u dat u bij de Helpdesk Landsmeer niet alleen terecht kunt voor
belastingzaken? Zij kunnen ook helpen bij bijvoorbeeld het invullen
van formulieren, het lezen en beantwoorden van officiële brieven en
het opruimen van uw administratie. Voor informatie of een afspraak
belt u met 06-20795835 of mailt u naar Helpdesk Landsmeer.

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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