.

Bekijk de webversie

Week 17 - Ook dit jaar zal in Landsmeer de Dodenherdenking op 4 mei online plaatsvinden. Lees
erover in deze nieuwsbrief.

Dodenherdenking vindt online plaats
De Dodenherdenking op 4 mei zal ook dit jaar vanwege corona
online plaatsvinden. Burgemeester Dennis Straat zal zijn speech
houden vanuit Het Kruispunt. De Lokale Omroep Landsmeer zendt
de speech uit, evenals de kranslegging door de burgemeester bij het
oorlogsmonument in de Calkoenstraat en bij het Vickers-Wellington
monument aan het Dorspad. U mag uiteraard op een ander moment
zelf bloemen neerleggen en herdenken bij de monumenten. Houd
daarbij rekening met de coronamaatregelen. Als u liever
digitaal een bloem legt bij de monumenten in Landsmeer, dan kunt
u dit doen op de website van Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Iemand voordragen voor een lintje in 2022
Dit jaar werden er in Landsmeer geen lintjes uitgereikt tijdens de
traditionele lintjesregen. Dat komt omdat de burgemeester voor dit
jaar geen decoratievoorstellen ontving. Kent u iemand in Landsmeer
die volgens u volgend jaar wel voor een koninklijke onderscheiding
in aanmerking komt? Dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij
de burgemeester. Kijk hier voor meer informatie.

Doe mee met de schoonwandeling op zaterdag 1 mei
Doet u mee met de schoonwandeling van Landsmeer Schoon op
zaterdag 1 mei tussen 10.00 en 11.30 uur? De start is bij de ingang
van de ICL. U kunt uw eigen ronde lopen door het dorp, het
Sportpark of bij het talud tegenover de BP. Gebruik bij voorkeur
eigen materiaal (grijper, handschoenen etc.). Wilt u een prikkerset
van de gemeente lenen? Haal deze dan op bij de gemeentwerf op
vrijdag 30 april (12.00-16.00 uur). Vuilnis en geleend materiaal
kunt u zaterdag tot 11.30 uur neerzetten bij de brug aan de ingang
van het Sportpark, bij de ingang ICL, bij het talud hoek
Zuideinde/Zuiderzeelaan of bij de gemeentewerf. Als u voor langere
tijd een prikkerset wilt, kijk dan hier voor informatie.

Ode aan het Landschap
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft 2021
uitgeroepen tot het themajaar Ode aan het Landschap. De provincie
Noord-Holland werkt samen met partners om meer kennis,
aandacht en waardering te genereren voor het bijzondere landschap
in Noord-Holland. Een heel jaar lang zijn er kunstprojecten,
tentoonstellingen en excursies in dit prachtige gebied. Een van de
topprojecten is ‘het geheim genootschap van 21 fluisterende
molens’, waar ook de Twiskemolen in Landsmeer deel van uitmaakt.
Dit project gaat op 8 mei van start. Lees hier meer over het
themajaar.

Nieuws van de gemeenteraad
De raadsvergadering van 22 april 2021 had een lange agenda.
Om die reden ging de vergadering ook eerder van start.
Raadslid en fractievoorzitter Eric Knibbe (CDA) schreef de
raadscolumn waarin u kunt lezen wat er allemaal besproken en
besloten is. U leest de column 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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