.

Bekijk de webversie

Week 12 - Deze week is bekend geworden wie de nieuwe gemeentesecretaris van Landsmeer
wordt. U leest erover in deze nieuwsbrief. Ook attenderen we u op het bericht van de
burgemeester, die zijn zorgen uitspreekt over het aantal coronabesmettingen in de regio
Zaanstreek-Waterland.

Burgemeester Dennis Straat: "Belangrijk om nu vol te houden"
"Beste Landsmeerders, het coronavirus grijpt in onze regio verder
om zich heen, met als gevolg dat Zaanstreek-Waterland met
regelmaat de landelijk koploper is in het aantal besmettingen, met
alle gevolgen van dien. Het is daarom juist nu ontzettend belangrijk
dat we ons aan de coronamaatregelen blijven houden, misschien wel
belangrijker dan ooit. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat
we zo snel en zo gezond mogelijk uit deze crisis komen. Wees
daarom streng voor jezelf en anderen, houd je aan de basisregels en
aan de overige coronamaatregelen, die in de persconferentie van 23
maart zijn verlengd tot tenminste 20 april." Lees hier het hele
bericht van de burgemeester.

Peter Küppers nieuwe gemeentesecretaris gemeente Landsmeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer hebben
P.G. (Peter) Küppers benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen
directeur van de gemeente Landsmeer. De gemeentesecretaris is de
eerste adviseur van het college en tevens directeur van de
ambtelijke organisatie. Peter Küppers start uiterlijk 1 juni 2021. Wij
zien in Peter Küppers een betrokken en ervaren manager/
gemeentesecretaris die weet hoe het is om in een kleine gemeente
te werken en veel kennis meebrengt van intergemeentelijke
samenwerkingen en fusieprocessen. Lees hier meer over Peter
Küppers.

Doe mee aan de enquête over de nieuwe speelplek bij
Rhijnestein
Eind 2020 hebben de kinderen en andere bewoners van Havenzathe
in een online vragenlijst hun wensen en ideeën voor de nieuwe
speelplek bij Rhijnestein kenbaar gemaakt. Alle wensen en ideeën
zijn verwerkt en daar is een voorlopige inrichting van de speelplek
van gemaakt. De speelplek bevat in ieder geval een speelcombinatie,
een schommel, pleinplakkers en een extra speelaanleiding. Maar
wélke toestellen we gaan plaatsen, mogen jullie kiezen door mee te
doen aan deze enquête. Doe dit in ieder geval vóór maandag 29
maart a.s. Op basis van jullie keuze wordt het ontwerp definitief
gemaakt. Meer informatie staat op onze website.

Wandelen met uw hond: losloopgebieden en hondenpoep
Geniet u ook zo van het wandelen met uw hond in de mooie natuur
in onze gemeente? Voor hondeneigenaren heeft de gemeente
handige kaarten opgesteld om te zien waar de losloopgebieden zijn.
Daarnaast attenderen we de hondenbezitters van Landsmeer graag
op de regels rondom het uitlaten van uw hond. In de hele gemeente,
óók in de losloopgebieden, geldt een opruimplicht. Voor het niet
opruimen van hondenpoep kunt u een boete krijgen. Wilt u de
losloopgebieden bekijken of meer lezen over de regels rondom het
uitlaten van uw hond? Kijk dan op op onze website.

Webinar voor ouders: Omgaan met jongeren in coronatijd
Op woensdag 31 maart om 19.30 uur organiseert GGD ZaanstreekWaterland het gratis webinar ‘Omgaan met jongeren in coronatijd'.
Spreker is Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en
gezinstherapeut. Door de coronamaatregelen kunnen jongeren niet
meer uitgaan, niet met grote groepen afspreken en niet de hele
week naar school gaan. Landelijk en ook uit de regionale
onderzoeken krijgt de GGD signalen dat het een moeilijke tijd is
voor jongeren én hun ouders. Daarom organiseert de GGD dit
webinar voor ouders van jongeren. Aan de orde komen onderwerpen
zoals: Wat betekent deze tijd voor jongeren? Hoe kun je als ouder je
kind ondersteunen? Aanmelden kan tot en met 30 maart via deze
link.

Nieuws van de gemeenteraad
Tijdens de raadsvergadering van 25 maart a.s. staat onder andere
op de agenda een nieuwe woonruimteverdeling. Sinds 2018 werken
gemeenten en corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden,
Amsterdam en Zaanstreek-Waterland (RAP-regio) samen aan een
voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling. Hier is een
zorgvuldig traject voor doorlopen, waarbij gemeenteraden en
inwoners op verschillende momenten betrokken zijn. Doel van het
beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan woningzoekenden met
een dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met
vooral een kwalitatieve verhuiswens. U kunt de vergadering volgen
via deze link.

Meer nieuws
- Denk mee over het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen
- Maatregelen tegen corona blijven gelden

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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