.

Bekijk de webversie

Week 13 - Het paasweekend staat voor de deur. Daarom gelden er op de vrijdag en maandag
afwijkende openingstijden voor onder andere het gemeentehuis. Lees erover in deze nieuwsbrief.
Verder attenderen we u graag op de enquête die u ten behoeve van het nieuwe afvalbeleidsplan
kunt invullen tot en met 11 april. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Afwijkende openingstijden vanwege Goede Vrijdag en Pasen
Aanstaande vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april
(Tweede Paasdag) zijn het gemeentehuis, het Middelpunt en de
gemeentewerf gesloten. De gemeente is dan ook telefonisch niet
bereikbaar. Zaterdag 3 april is de gemeentewerf open van 9.00 uur
tot 12.00 uur. Een aantal zaken kunt u wel online regelen,
bijvoorbeeld een aanvraag voor een paspoort of een ontheffing voor
het inrijverbod. Dit kan via ons digitaal loket.

Elke dinsdag: wandelen door Landsmeer
Elke dinsdag om 14.00 uur vertrekt er vanaf SamenMeer onder
begeleiding van een aantal vrijwilligers een groep voor een korte
wandeling van ongeveer 45 minuten door Landsmeer. Wilt u een
keer met een groepje meewandelen? De wandeling is ook geschikt
voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn. Alleen bij een
weeralarm wordt de wandeling geannuleerd. Natuurlijk worden de
coronamaatregelen in acht genomen: er wordt gelopen op 1,5 meter
afstand en in groepjes van maximaal 4 personen. Deelname is
gratis, aanmelden is niet nodig.

RRE waardebon: verlengd tot en met 31 december
Gemeente Landsmeer vindt het belangrijk dat energiebesparing in
de eigen woning haalbaar en betaalbaar is. Daarom ontvingen
woningeigenaren eind november een brief met een waardebon van €
70. Deze bon kan gebruikt worden voor duurzame maatregelen in
huis. Met kleine ingrepen kunt u uw energierekening al verlagen.
Ledlampen bijvoorbeeld verbruiken 90% minder energie dan
gloeilampen. En het aanbrengen van tochtstrips in naden en kieren
kan u al een besparing van € 170,- per jaar opleveren. Wilt u weten
hoe u gebruik kunt maken van uw waardebon? Kijk dan
op Duurzaam Bouwloket. En goed om te weten: de bon kan nog tot
en met 31 december 2021 gebruikt worden!

Werkzaamheden Dorpsstraat-Raadhuisstraat op 17 en 18 april
Op zaterdag 17 en zondag 18 april wordt de kruising DorpsstraatRaadhuisstraat opnieuw bestraat. De werkzaamheden starten op
zaterdag om 7.00 uur en zullen naar verwachting op zondag om
16.00 uur zijn afgerond. Tijdens de werkzaamheden is er geen
enkel verkeer mogelijk vanuit de Raadhuisstraat naar de Dorpsstraat
en omgekeerd. Voor het verkeer geldt een omleidingsroute. De
busmaatschappij en hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht.
Ondernemers met een zaak bij of in de buurt van de kruising,
hebben voor bevoorrading toegang tot de kruising. Omwonenden
zijn per brief geïnformeerd door uitvoerder Sturm BV.

Campagne 'Elk kind kan'
Elk kind zou moeten kunnen dansen, voetballen, zwemmen of
zingen. En elk kind zou moeten kunnen ontdekken wat hij of zij leuk
vindt. Maar als daar thuis niet genoeg geld voor is, dan wordt het
moeilijk. Werkt u op een basisschool? Dan kunt u dat veranderen,
als intermediair van Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kijk voor meer
informatie op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Nieuws van de gemeenteraad
Op de agenda van de beeld- en oordeelsvormende sessie
van donderdag 8 april staat o.a. een raadsvoorstel over de
klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is het aanpassen van onze
samenleving en omgeving aan veranderingen in het klimaat. In een
regionaal plan is door de verschillende gemeenten binnen
Zaanstreek-Waterland een koers uitgezet in de vorm van een
gezamenlijke uitvoeringsagenda. In het lokale plan voor gemeente
Landsmeer geven we aan hoe we een klimaatbestendig Landsmeer
voor ons zien en wat we daar de komende tijd voor gaan doen.
Verder staan op de agenda de Verordening tijdelijke
Monumentencommissie en de Van Beekstraat 89A. De vergadering
kunt u live volgen. De vergadering van 1 april volgt u 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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