.

Bekijk de webversie

Week 20 - In deze nieuwsbrief maakt u kennis met Léon de Lange, de kersverse burgemeester van
Landsmeer! Verder een kleine reminder: maandag 24 mei zijn het gemeentehuis, het Middelpunt
en de gemeentewerf gesloten vanwege Pinksteren.

Beëdiging burgemeester Léon de Lange
Tijdens een bijzondere raadsvergadering gisteravond is Léon de
Lange door Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning, beëdigd
tot nieuwe burgemeester van Landsmeer. U kun hier zijn
installatierede lezen, waarin hij onder andere zegt: "Ik wil geen
burgemeester zijn die op afstand toekijkt naar onze inwoners en
alleen maar achter mijn bureau zit. Ik wil u gaan opzoeken, de
verhalen horen, met u lachen, een arm om u heen slaan als dat weer
kan, er 'gewoon' voor u zijn."
Hij begroet alle Ilpers, Purmerlanders en Landsmeerders met deze
eerste vlog!
Foto: Marcel Molle

Landsmeer vraagt Amsterdam windzoekgebieden te
heroverwegen
Voor de Regionale Energiestrategie heeft gemeente Amsterdam
zoekgebieden aangewezen voor grote windmolens langs hun
gemeentegrenzen, waaronder langs de A10 bij het
Landsmeerderveld. Omdat hier geen draagvlak voor is onder de
inwoners en in de raad van Landsmeer, roept gemeente Landsmeer
haar buurgemeente Amsterdam op om hun windzoekgebieden nabij
de gemeentegrenzen te heroverwegen. Lees verder.

Jaarrekening 2020 is gereed
De jaarrekening 2020 van de gemeente Landsmeer is gereed. De
jaarstukken worden op 20 mei 2021 besproken tijdens de themaavond (beeldvormend) in de raad. Via de jaarstukken laat het college
aan de gemeenteraad en de inwoners zien wat er van de plannen uit
de begroting is gerealiseerd en hoe het gemeentebudget
daadwerkelijk is besteed. Meer informatie en de jaarstukken vindt u
hier. Ook is het mogelijk om de thema-avond op 20 mei live mee te
kijken.

Twiskemolen treedt toe tot het Geheim Genootschap van
Fluisterende Molens
Woensdag 19 mei is de Twiskemolen in Landsmeer toegetreden tot
het Geheim Genootschap van Fluisterende Molens. Wethouder Erik
Heinrich van gemeente Landsmeer en bestuurslid Recreatieschap
Twiske-Waterland heeft het certificaat tot toetreding tot het Geheim
Genootschap van Fluisterende Molens overhandigd aan molenaar
Marcel Koop van de Twiskemolen. Lees hier verder.

Webinar over marketing en marktonderzoek
Je plannen voor je eigen bedrijf zijn klaar, maar hoe vind je nu de
juiste klanten? Hoe onderscheid je je tussen je concurrenten en hoe
zorg je dat jouw product of dienst precies aansluit op wat jouw klant
nodig heeft? Ben je op zoek naar antwoorden op deze vragen, volg
dan op maandag 31 mei om 19.00 uur het gratis webinar Marketing
en marktonderzoek voor inwoners uit Landsmeer.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 27 mei vindt de eerste raadsvergadering plaats onder
voorzitterschap van Léon de Lange, de nieuwe burgemeester van
Landsmeer. Op de agenda staan onder andere het ontwerp
bestemmingsplan Breekoever-Noord en de zienswijze op de
kadernota van de GGD Zaanstreek-Waterland. De raadsvergadering
is live 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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