.

Bekijk de webversie

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Lees dan in deze nieuwsbrief van week 10 bij wie u
hiervoor terecht kunt. Verder attenderen wij u er graag op dat we binnenkort gaan starten met het
maaien van grasvelden en speelterreinen. Obstakels moeten van tevoren worden verwijderd.

Verkiezingen - extra mogelijkheden om te stemmen
Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd
zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen, want elke stem telt.
Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te
brengen. Zo kunnen mensen van 70 jaar en ouder per brief
stemmen. Ook is het gemeentehuis voor mensen met een kwetsbare
gezondheid al op 15 en 16 maart open om te stemmen. Meer
weten? Bekijk onze speciale verkiezingsnieuwsbrief.

Gedupeerden toeslagenaffaire kinderopvang
Op donderdag 4 maart is er vanuit de gemeente een start gemaakt
met het benaderen van gedupeerden van de kinderopvang
toeslagenaffaire. De staatsecretaris heeft de gemeenten verzocht
om gedupeerden een luisterend oor en hulp aan te bieden. Dit
omdat er naast financiële problemen ook andere problemen kunnen
zijn ontstaan, zoals op het gebied van wonen of zorg voor kinderen
en werk. Vanuit de gemeente bieden we ouders die gedupeerd zijn
aan om hun verhaal te doen en doen we een hulpaanbod indien dit
nodig en wenselijk is. Lees verder.

Gemeente start met maaien van grasvelden en speelterreinen
In maart en april beginnen we met het maaien van grasvelden en
speelterreinen. Om alle openbare graspartijen in Landsmeer goed te
kunnen maaien, vragen wij u obstakels, zoals bootjes, surfplanken,
palen en kettingen te verwijderen. Deze obstakels in het gras
bemoeilijken niet alleen het maaien, maar zorgen ook voor kale
plekken in het gras. Daarnaast kunnen ze schade veroorzaken aan
materiaal van bosmaaiers of maaimachines. Verder roepen wij u op
om gezonken bootjes boven water te halen en te verwijderen. Dat
geldt ook voor aanhangers met of zonder kenteken die her en der
geplaatst zijn. Wanneer eigenaren deze niet verwijderen, zal de
gemeente dit doen.

Gratis webinar Succesvol online
Waar moet u op letten bij een goede website? En via welke sociale
media bereikt u uw doelgroep als ondernemer? Volg op maandag 15
maart om 19.00 uur het webinar Succesvol online van het
Startersloket en u krijgt antwoord op al uw vragen omtrent online
ondernemerschap. Het is gratis voor inwoners uit de gemeente
Landsmeer. Meld u nu aan.

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk?
Wendy Post is bemiddelaar bij Vrijwilligers Centrale Amsterdam
(VCA). Hoewel het uit de naam niet blijkt, is de VCA ook actief in
Landsmeer. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van
vrijwilligerswerk in Landsmeer en/of Amsterdam en wilt u graag
weten wat aansluit bij uw wensen, talenten en agenda? Maak dan
een afspraak met Wendy voor een bemiddelingsgesprek. Het
gesprek vindt telefonisch plaats of via Teams of Zoom. Normaal
gesproken houdt de VCA spreekuur in de bibliotheek in Landsmeer,
maar dat is vanwege corona momenteel niet mogelijk. Lees verder.

Nieuws van de gemeenteraad
Op de agenda van de beeld- en oordeelsvormende sessie van
donderdag 11 maart staat onder andere een actualisatie van het
Meerjaren Investerings Plan (MIP) 2021-2024 en de regionale
woonruimteverdeling. Sinds 2018 werken gemeenten en corporaties
in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en ZaanstreekWaterland (RAP-regio) samen aan een voorstel voor een nieuwe
woonruimteverdeling. In dit voorstel wordt aan de gemeenteraad
van Landsmeer gevraagd om het beleidsvoorstel vast te stellen. Volg
de vergadering hier.

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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