.

Bekijk de webversie

Week 15 - Tijdens de persconferentie gisteravond kondigde het kabinet een openingsplan aan.
Deze laat stap voor stap zien hoe we de coronamaatregelen langzaamaan kunnen loslaten, mits
de ziekenhuisopnames van coronapatiënten dalen en we de basisregels blijven volgen. Fietsen kan
gelukkig altijd, daarom zoeken we de beste Doortrapper. Lees erover in deze nieuwsbrief.

Denk mee over nieuwbouwplannen voor Zuideinde 40-42
KBK bouwgroep, sinds eind vorig jaar eigenaar van de
locatie Zuideinde 40-42, heeft het voornemen om op deze plek
meerdere woningen voor starters te realiseren. Graag betrekken zij
de inwoners van Landsmeer bij de nieuwbouwplannen. Wat vindt u
van de plannen? Wat is uw mening over het ontwerp? En wat zijn uw
wensen over bijvoorbeeld parkeren? U kunt hierover meedenken
door vóór 3 mei de enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 10
minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en
anoniem verwerkt.

Op zoek naar de ‘beste Doortrapper’ in Landsmeer
Gemeente Landsmeer gaat dit voorjaar op zoek naar de beste
Doortrapper: een inwoner van de gemeente Landsmeer die, ondanks
zijn of haar leeftijd (65+), nog steeds vitaal is en regelmatig op de
fiets stapt. Tijdens de (coronaproof) lentefietstocht op vrijdag 7 mei
wil de gemeente deze Doortrapper in het zonnetje zetten. De
zoektocht naar de beste Doortrapper en de lentefietstocht zijn
onderdeel van het programma Doortrappen. Kijk hier voor meer
informatie.

Gemeente is gestart met maaien van grasvelden en
speelterreinen
We zijn begonnen met het maaien van grasvelden en speelterreinen.
Om alle openbare graspartijen in Landsmeer goed te kunnen
maaien, vragen wij u om obstakels op het gras, zoals bootjes,
surfplanken en kettingen te verwijderen. Deze bemoeilijken namelijk
het maaien en 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.

Nieuwe maatschappelijk werker en sociaal raadsvrouw
Op het Middelpunt werken sinds kort twee nieuwe
mensen. Wieneke Goudriaan (links) is de nieuwe
maatschappelijk werker. U kunt bij haar terecht voor
vragen op het gebied van bijvoorbeeld
echtscheiding, eenzaamheid of huiselijk
geweld. Heleen Hegi, de nieuwe sociaal raadsvrouw,
geeft advies en informatie, ondersteunt bij het
invullen van formulieren, het schrijven van brieven
en het indienen van bezwaarprocedures. Lees hier
verder.

Gratis webinar 'Juridische zaken' voor startende ondernemers
Heeft u plannen om uw eigen bedrijf te starten en wilt u weten waar
u rekening mee moet houden op juridisch gebied? Laat u op
maandag 19 april om 19.00 uur informeren tijdens het webinar
Juridische zaken voor (startende) ondernemers. Marije SliphorstDekker van Abma Advocaten en Joeri Goede van het Startersloket
nemen u mee door de juridische jungle van het ondernemerschap. U
krijgt een goed overzicht van wat u op juridisch gebied moet weten
en regelen. Het webinar is gratis en duurt ongeveer 2 uur. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Nieuws van de gemeenteraad
Op 22 april vindt de raadsvergadering plaats. Op de agenda staat
o.a. de verordening op de tijdelijke monumentencommissie, de
transitievisie warmte en het vaststellen van de
subsidieverordening. Vanuit de raad was er de behoefte om de
subsidieverordening zodanig aan te passen dat de ontvangers
van subsidies ‘nadrukkelijk’ worden verzocht mee te werken aan
een onderzoek en/of enquête. Op die manier kunnen we meten of
de doelstellingen behaald worden. U kunt vergadering live volgen. In
verband met de volle agenda start de vergadering om 19.30 uur. De
beeld en oordeelsvormende sessie van 15 april (voorbereiding op de
raadsvergadering) kunt u volgen 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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