.

Bekijk de webversie

Week 21 - In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de 'Week van de Jonge Mantelzorger' en
over hoe u uw steentje bij kunt dragen aan NLdoet op 28 en 29 mei.

De Week van de Jonge Mantelzorger: niet te missen…
Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is
mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving
met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid
en/of verslaving. Het zorgen voor een ander vinden zij normaal en
het geeft vaak voldoening, maar het kan ook zwaar zijn. Zo maken
zij zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze soms de
nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Om hen te ondersteunen en
zichtbaar te maken is het van 1 tot en met 7 juni de Week van de
Jonge Mantelzorger. Ook in Landsmeer wordt er speciaal voor jonge
mantelzorgers een activiteit georganiseerd door de SMD.

Bomen snoeien
De gemeente heeft bomen in en rond de wijk Havenzathe gesnoeid.
De bomen waar vogelnesten met broedende vogels in zaten zijn
overgeslagen. Voorheen was de snoei beperkt tot bepaalde
periodes. Een paar jaar geleden is de flora en fauna-wetgeving
veranderd waardoor bomen ook later gesnoeid mogen worden.
Voorwaarde is wel dat er eerst goed gekeken wordt of er zich geen
nest in de boom bevindt. Als dat zo is, mag de boom niet worden
gesnoeid.

Doe mee met NLdoet
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mee vindt NLdoet plaats: de grootste
vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje
Fonds. Op een veilige manier, rekening houdend met de
coronamaatregelen, zijn er in Landsmeer verschillende klussen waar
u zich voor kunt aanmelden. U kunt helpen bij het zomerklaar
maken van het zwembad, houtsnippers rijden op de wandelpaden
van de Groene Boerderij, schilderen van speeltoestellen bij
Speeltuinvereniging Jonge Kracht en nog veel meer. Doet u ook
mee?

Nationale Balkon Beweegdag op vrijdag 4 juni
Veel ouderen in Zaanstreek-Waterland doen op vrijdag 4 juni mee
aan de tweede editie van de Nationale Balkon Beweegdag van het
Nationaal Ouderenfonds en partners. Binnen de richtlijnen van het
RIVM wordt het balkonfeest gevierd met muziek, beweegbingo en
dans. De Balkon Beweegdag draait om verantwoord en
laagdrempelig bewegen, een gezellige ochtend op “afstand” en iets
doen met én voor elkaar. Medewerkers van Team Sportservice
zetten zich in om ook in Zaanstreek-Waterland een geslaagde
Balkon Beweegdag te organiseren. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe wordt mijn kind een makkelijke eter?
Op maandag 7 en woensdag 9 juni om 20.00 uur kunt u meedoen
aan een webinar door Victoire de Wildt: Hoe wordt mijn kind een
makkelijke eter? De Wildt (www.groenteenmeer.nl) coacht al
jarenlang ouders die hun baby's en peuters leren eten. Dit webinar
wordt u gratis aangeboden door Spurd/gemeente Purmerend en is
toegankelijk voor iedereen in Zaanstreek-Waterland. Inschrijven kan
hier.

Nieuws van de gemeenteraad
In juni zijn er 3 commissievergaderingen in plaats van de
gebruikelijke 2, vanwege de hoeveelheid voorstellen die nog vóór
het zomerreces behandeld worden. Op de agenda van de
commissievergadering op 3 juni staat o.a. op de agenda de
bespreking van de financiële stukken van Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland, Waterlands Archief en de Vervoerregio
Amsterdam. Ook wordt de Regionale Energiestrategie (RES) NoordHolland Zuid besproken. In 2030 moet Nederland 35 terawattuur
(TWh) aan duurzame energie opwekken. Hoe de regio dat wil doen
staat beschreven in de RES.

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.

