.

Bekijk de webversie

Week 19 - Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, zetten we op 19 mei de tweede stap van het
openingsplan. U leest erover in deze nieuwsbrief. Ook vindt u in de nieuwsbrief de
afscheidsspeech die burgemeester Dennis Straat gisteravond hield tijdens een bijzondere
raadsvergadering.

Versoepelingen coronamaatregelen
Stap voor stap kan er steeds meer. Als de ziekenhuiscijfers het
toelaten, zetten we op 19 mei de tweede stap van het openingsplan.
Dan gaan onder meer de dierenparken, openluchtmusea en
sportscholen open. Ook een ontbijtje of een diner op een terras is
dan weer mogelijk. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer
informatie en de voorwaarden.

Afscheid burgemeester Dennis Straat
Woensdag 12 mei nam burgemeester Dennis Straat afscheid van de
gemeente Landsmeer, waar hij sinds 12 augustus 2019 waarnemend
burgemeester was. In zijn afscheidsspeech, tijdens de bijzondere
raadsvergadering gisteren, kijkt hij terug op zijn kennismaking met
Landsmeer, zijn tijd als burgemeester gedurende deze coronacrisis
en de gevolgen/uitdagingen en kansen die deze crisis met zich
meebrengt. Maar hij kijkt bovenal terug op zijn bijzondere tijd in
Landsmeer, waarvoor hij een ieder van u dankt, en zoomt in op de
periode van herstel na de coronacrisis. De afscheidsspeech van
burgemeester Dennis Straat vindt u hier. Op 19 mei a.s. wordt zijn
opvolger, Léon de Lange, beëdigd tot burgemeester.
Foto: Marcel Molle

De Beste Doortrapper van Landsmeer
De afgelopen maand stroomden de nominaties voor 'Beste
Doortrapper' binnen. Vrijdagochtend 7 mei was het moment daar.
Twee echte doortrappers werden deze dag gehuldigd en in het
zonnetje gezet door Mandy Elfferich, wethouder sociaal domein.
Fietsers Piet Gautier (87) en Anniek Goede (85) zijn de beste
doortrappers van 2021! Lees verder.
Foto: Ria de Boer

Onderzoek naar gezondheid jongvolwassenen
Tot eind juli 2021 voert GGD Zaanstreek-Waterland de
Jongvolwassenenmonitor 2021 uit. Dit is een grootschalig
onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen
tussen de 16 en 25 jaar. In een korte online vragenlijst komen
verschillende vragen aan bod over onder andere gezondheid,
gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, eenzaamheid en de invloed
van de coronacrisis. Alle 16- tot 25-jarigen in Zaanstreek-Waterland
kunnen anoniem meedoen. Invullen van de vragenlijst duurt
ongeveer 15 minuten. Deelnemers maken kans op een bol.com
waardebon van € 10,- (winkans 1 op 10) of één van de Ultimate Ears
MEGABOOM 3 speakers van €159,-.

Start campagne 'Ik zit klem'
Acht gemeenten uit Zaanstreek-Waterland trekken samen op met
een publiekscampagne over huiselijk geweld. Ze vragen daarmee
aandacht voor alledaagse situaties waarin mensen klem zitten en
daardoor steeds minder controle hebben over hun eigen leven.
Problemen of spanningen in huiselijke kring komen veel voor in de
regio. Inwoners beseffen onvoldoende hoeveel impact dat heeft in
gezinnen. Om signalen te kunnen herkennen, starten gemeenten en
GGD/Veilig Thuis in samenwerking met Open de Voordeur op 15
mei met voorlichting in de vorm van waargebeurde verhalen om de
stem van slachtoffers, plegers en omstanders te laten horen. Lees
verder.

Aangepaste openingstijden
In verband met Hemelvaart en Pinksteren gelden er aangepaste
openingstijden. Het gemeentehuis, het Middelpunt en de
gemeentewerf zijn gesloten op donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei en
maandag 24 mei.

Nieuws van de gemeenteraad
Op 12 mei 2021 nam de raad van Landsmeer afscheid van
waarnemend burgemeester Dennis Straat in een bijzondere
raadsvergadering. Wethouder Mandy Elfferich is tot aan de
beëdiging van de nieuwe burgemeester locoburgemeester van
Landsmeer. Volgende week, op 19 mei, zal de Commissaris van de
Koning in een bijzondere raadsvergadering de heer Léon de Lange
beëdigen tot nieuwe burgemeester van Landsmeer. Deze
vergadering is te 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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