.

Bekijk de webversie

Week 11 - U kunt nog tot vanavond 21.00 uur uw stem uitbrengen voor de Tweede
Kamerverkiezing. Dus mocht u nog niet hebben gestemd, dan verwelkomen wij u graag bij een
van de stembureaus in Landsmeer. Elke stem telt! Vergeet uw stempas en ID niet mee te nemen.

Denk mee over het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen
Gemeente Landsmeer is bezig met het opstellen van een nieuw
Beleidsplan Afval en Grondstoffen. Wilt u meer weten en/of
meedenken over dit nieuwe beleidsplan en de manier waarop u uw
afval kunt aanbieden de komende jaren? Meld u dan aan voor de
digitale informatieavond op woensdag 31 maart a.s. om 19.30 uur.
Daarnaast kunt u meedoen met de inwonersenquête, die vanaf 1
april online staat. Kijk hier voor aanmelden en meer informatie.

Zaterdag 20 maart is het Landelijke Opschoondag
Aanstaande zaterdag is het Landelijke Opschoondag. In verband met
de coronamaatregelen is er dit jaar helaas geen gezamenlijke actie
mogelijk. Wel roepen we alle Landsmeerders op om hun steentje bij
te dragen aan een schoon Landsmeer! Landsmeer Schoon
coördineert deze actie en vraagt iedereen om, maximaal in
tweetallen, een uurtje te schoonwandelen tussen 10.00 en 11.30
uur. Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij Landsmeer Schoon. Ook
vindt u meer informatie op hun Facebookpagina.

Nieuwe raamstickers Middelpunt
Om de zichtbaarheid van het Middelpunt aan het Marktplein te
verbeteren, zijn er deze week op de ramen nieuwe stickers
aangebracht. Het is belangrijk dat iedereen het Middelpunt weet te
vinden. Hier kan jong en oud terecht met vragen over
onderwerpen waar je in het dagelijkse leven tegenaan loopt,
zoals over werk en inkomen, zorg, onderwijs of opvoeding. Bekijk
hier de folder van het Middelpunt.

Tips voor hout stoken
Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis, een barbecue of
vuurkorf maakt het 's zomers gezellig. Het nadeel is dat een vuurtje
voor anderen soms overlast kan geven, bijvoorbeeld door
stankhinder of irritatie van ogen en luchtwegen. Op de website staat
de stookwijzer, waarin u leest waar u op kunt letten om overlast
voor anderen zoveel mogelijk te beperken.

Doe mee met de Gezellige Thuis Beweeg Bingo
Op vrijdag 26 maart om 15.00 uur organiseert Team Sportservice
West-Friesland en Zaanstreek-Waterland de Gezellige Thuis Beweeg
Bingo. Door samenwerking met lokale ondernemers zijn er allerlei
prijzen te winnen. De hoofdprijs is een cheque ter waarde van een
rondje door de regio (fietsen/wandelen), inclusief tussenstop met
koffie/thee en taart, met daarnaast een sportieve activiteit naar
keuze onder begeleiding van Team Sportservice. Andere prijzen zijn
een jeu de boules set, een Jan van Haasteren puzzel, cadeaubonnen
en nog veel meer. Deelnemen kost € 3,-. Geef u op via NoordHolland Actief.

Nieuws van de gemeenteraad
In 2019 nam de gemeenteraad
van Landsmeer het besluit om
een bestuurlijke fusie na te
streven, waarop verkennende
gesprekken met de drie
omliggende gemeentes
Waterland, Oostzaan en
Wormerland zijn gevoerd.
Hieruit werd geconcludeerd dat
zowel een bestuurlijke als een
ambtelijke fusie met deze
gemeentes op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. Het college van Landsmeer adviseert de
gemeenteraad daarom het college opdracht te geven voor het voeren van oriënterende gesprekken met
de colleges van Amsterdam en Purmerend. Wanneer de raad met dit voorstel akkoord gaat in de
vergadering van 1 april a.s., zullen de uitkomsten van deze verkennende gesprekken spoedig gedeeld
worden met de raad. Lees hier verder. Wilt u de vergadering op 1 april volgen? Dat kan via deze link.

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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