.

Bekijk de webversie

Week 16 - Op 28 april om 04.30 uur vervalt de avondklok. Dit is één van de versoepelingen van
de coronamaatregelen die het kabinet dinsdagavond aankondigde. U leest erover in deze
nieuwsbrief.

Eerste stap versoepeling coronamaatregelen vanaf 28 april
De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van
coronapatiënten eind april gaat afnemen. Daarom kondigde het
kabinet dinsdagavond aan dat we op 28 april voorzichtig de eerste
stap van het openingsplan gaan zetten. Dit houdt onder andere in
dat de avondklok op 28 april 04.30 uur vervalt, dat de terrassen
buiten van 12.00 uur tot 18.00 uur open kunnen en dat winkelen
zonder afspraak weer mogelijk wordt. Lees hier over de
versoepelingen en over de voorwaarden die daarbij gelden.

Beëdiging Léon de Lange als burgemeester op 19 mei
Het is officeel: Léon de Lange wordt de nieuwe burgemeester van de
gemeente Landsmeer. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk
zal Léon de Lange tijdens een bijzondere vergadering van de
gemeenteraad op 19 mei 2021 beëdigen als burgemeester van
Landsmeer. Waarnemend burgemeester Dennis Straat neemt op 12
mei afscheid.

Zaanstreek-Waterland: alle (grote) daken vol met zonnepanelen
Om de ambities uit het Nationaal Klimaatakkoord te halen willen de
acht gemeenten uit Zaanstreek-Waterland grootschalig inzetten op
het principe: “alle daken vol” met zonnepanelen. Daarnaast worden
de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie verder
onderzocht in een aantal gemeenten. Hiermee levert de deelregio
met behoud van natuurlijke waarden van het landschap en het
karakter van het gebied een haalbare bijdrage aan de Regionale
Energiestrategie (RES) van energieregio Noord-Holland Zuid. Lees
hier het hele bericht. Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) kunt
u live een online toelichting volgen over de keuzes die de regio
maakt.

Varen - let op uw snelheid en op watervogels
Het vaarseizoen is weer begonnen en het zonnige weer nodigt uit
om te gaan varen. Helaas hebben we de afgelopen dagen veel
klachten ontvangen over te hard varende bootjes. Dit levert niet
alleen gevaar op voor andere varenden, maar ook voor broedende
en zwemmende watervogels, zoals zwanen. We doen dan ook een
oproep aan iedereen om hier rekening mee te houden. Ook als u
zelf niet vaart, maar wel kinderen heeft die dit doen, dan vragen we
u om dit met ze te bespreken.

Nieuwe bebording en belijning op het Marktplein
Op het Marktplein zijn afgelopen week nieuwe borden geplaatst en
ook de belijning op het plein is aangepast. Er geldt nu een nieuwe
parkeerregeling. Daarnaast is er een stilstaanverbod in de twee
straatjes van de Burgemeester Postweg naar het Marktplein.

Nieuws van de gemeenteraad
Op de agenda van de beeld- en oordeelsvormende sessie van 29
april staat onder andere het ontwerp bestemmingsplan "Breekoever
Fase 3 (noordblok)". Dit ontwerp bestemmingsplan is het laatste
deel van de wijk ‘Breekoever’ dat nog moet worden gerealiseerd. Het
gaat hier om een plan voor de realisatie van 18 woningen, waarvan
10 seniorenwoningen. Verder staat op de agenda de zienswijze
Kadernota 2022 GGD Zaanstreek-Waterland en een bespreeknotitie
van Positief Landsmeer inzake de Van Beekstraat 89A. U kunt de
vergadering live volgen. De raadsvergadering van vanavond is hier
te volgen.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
De (verplichte) publicaties zoals deze gepubliceerd zijn in het Kompas van deze week.

Meer nieuws
- Let op: aangepaste openingstijden in verband met feestdagen

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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