.

Bekijk de webversie

Week 18 - Deze week herdenken we de oorlogsslachtoffers en vieren we onze vrijheid. Ook leest
u meer over het aanstaande afscheid van burgemeester Dennis Straat. Ook is het Cultuurplatform
op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Terugblik Dodenherdenking 2021
Vanwege de coronamaatregelen was het helaas ook dit jaar niet
mogelijk om een fysieke Dodenherdenking te organiseren en
gezamenlijk stil te staan bij de oorlogsslachtoffers. Burgemeester
Dennis Straat heeft daarom, net als vorig jaar, vanuit Het Kruispunt
online zijn speech gehouden. Ook de kranslegging door de
burgemeester en zijn vrouw bij het oorlogsmonument in de
Calkoenstraat en bij het Vickers-Wellington monument aan het
Dorspad, vond plaats zonder aanwezigen. Hopelijk is het volgend
jaar weer mogelijk om samen met elkaar te herdenken.
De speech van de burgemeester kunt u hier terugvinden.
Foto: Marcel Molle

Cultuurplatform (in oprichting)
Wij zoeken creatieve bestuursleden! De gemeente Landsmeer wil
voor alle inwoners deelname aan cultuur bevorderen en een actief
verenigingsbeleid voeren. Vorig jaar is de nota Van Cultuurvisie
naar Culturplatform gepubliceerd en dit jaar zijn er een aantal
(Zoom) overleggen geweest met Landsmeerse culturele
verenigingen. Nu is het moment om vorm te gaan geven aan het
Cultuurplatform.
Bent u geïnteresseerd? Meld u hier aan.

Maandag 10 mei gratis webinar: Belastingen en administratie
Als u een bedrijf start moet u direct veel zaken regelen. Zo moet u
zich aanmelden bij de Belastingdienst en heeft u administratieve en
fiscale verplichtingen. Tijdens het webinar wordt ingegaan op dit
deel van het ondernemerschap. U krijgt informatie over de btw en
de inkomstenbelasting, maar ook over fiscale regelingen die voor u
gelden.
Volg op 10 mei (19.00-21.00 uur) het webinar. Dit is gratis voor inwoners uit Landsmeer. Aanmelden

Let op uw snelheid
Iedereen rijdt weleens, zij het ongemerkt, net iets harder dan
toegestaan. Een paar kilometer boven de limiet lijkt onschuldig,
maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker in de drukke
bebouwde kom. Daar heeft u te maken met fietsers, voetgangers en
spelende kinderen die zich niet altijd voorspelbaar gedragen.
Maar bij een aanrijding is de kans wel heel groot dat ze ernstig
gewond raken of erger. Kijk daarom, uiteraard wel met aandacht
voor de weg, regelmatig op uw snelheidsmeter of stel de
waarschuwingsfunctie in op uw navigatie of met een app op uw
telefoon, waarbij u een signaal krijgt als u de snelheidslimiet
overschrijdt. Zo rijdt u nooit ongemerkt te hard.

Melden klacht inzameling afval
Mocht u onverhoopt klachten hebben met betrekking tot het
inzamelen van het afval, bijvoorbeeld wanneer de inzameling van de
rolcontainers of PMD niet goed is uitgevoerd, dan kunt u dit op de
eerstvolgende werkdag vóór 11.00 uur melden bij Remondis. Dit
kunt u doen via 0228 31 23 57 of per mail: landsmeer@remondis.nl

Nieuws van de gemeenteraad
In de bijzondere raadsvergadering van woensdag 12 mei 2021
neemt de raad afscheid van burgemeester Dennis Straat. Dennis
Straat was vanaf 12 augustus 2019 waarnemend burgemeester van
de gemeente Landsmeer.
Op 19 mei zal de beëdiging van de nieuwe burgemeester Léon de
Lange plaatsvinden. Het afscheid van de heer Straat is LIVE te volgen
op de website van de gemeenteraad.

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

Copyright © 2021, Gemeente Landsmeer, Alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor "Nieuwsbrief gemeente Landsmeer".
Privacy
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U kunt hier uw voorkeuren wijzigen.
Privacyverklaring
Voeg nieuwsbrief@landsmeer.nl toe aan uw adresboek om er zeker van te zijn dat u alle nieuwsbrieven
ontvangt.

