.

Bekijk de webversie

Week 24 - In deze nieuwsbrief leest u onder andere hoe belangrijk de oud papierinzameling is
voor AC Waterland. We interviewden René Schaap, een van de drijvende krachten achter de
inzameling. En bent u ondernemer? Doe dan mee met de ondernemersenquête. Zo kunt u laten
weten hoe de gemeente u kan adviseren en helpen.

Ontmoet de burgemeester!
Léon de Lange, de nieuwe burgemeester van Landsmeer, Den Ilp en
Purmerland, maakt graag (coronaproof) kennis met u allen: “Als u
mij deelgenoot wilt maken van uw verhalen of van een bijzonder
plekje in de gemeente. Schroom dan niet om mij uit te nodigen voor
een kop koffie, een gezellige maaltijd, een stuk wandelen, fietsen of
gewoon ergens op een bankje te zitten. Ik zal er zijn!”
Wilt u ook graag kennismaken met de burgemeester? Stuur hem dan
een mail!
Foto: Marcel Molle

Oud papierinzameling: belangrijk voor milieu én AC Waterland
Elke maand haalt AC Waterland het oud papier en karton huis aan
huis op in Landsmeer. Dat wordt gedaan door vele vrijwilligers. Door
uw oud papier en karton op de inzameldagen aan de straat aan te
bieden, draagt u niet alleen bij aan een goede afvalscheiding, maar
u steunt daarmee ook de vereniging! Door de inkomsten van de
inzameling kan AC Waterland namelijk het lidmaatschap laag
houden. Lees hier het interview met René Schaap, een van de
drijvende krachten achter de inzameling.
Foto: AC Waterland vrijwilligsters Tanja (links) en Suzanne (rechts)

Check waterkwaliteit van openbaar zwemwater
Het is nu natuurlijk het perfecte weer om te gaan zwemmen. Wilt u
gaan zwemmen in openbaar water? Dan is het goed om vooraf de
waterkwaliteit te checken. Dat kan op de website www.zwemwater.nl
of in de app Zwemwater. Deze is gratis te downloaden via App Store
(iPhone) of Play Store (Android).

Informatie over werkzaamheden kruising IJdoornlaan-Zuideinde
Van 5 juli tot en met 27 augustus* wordt de kruising IJdoornlaanZuideinde-Scheepsbouwersweg opnieuw ingericht. De kruising blijft
zoveel mogelijk beschikbaar voor verkeer, maar enkele omleidingen
zijn helaas onvermijdelijk. Op onze website vindt u meer informatie
en de meest gestelde vragen.
* onder voorbehoud van onvoorziene vertragingen

Werkzaamheden kruispunt Roerdompstraat-Meerkoetstraat
Dinsdag 22 en woensdag 23 juni aanstaande worden er
herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het kruispunt
Roerdompstraat-Meerkoetstraat. Tijdens deze werkzaamheden is
het doorgaande verkeer gestremd en wordt het verkeer omgeleid.
Excuses voor het ongemak.

SamenMeer is weer geopend!
Na een sluiting van 6 maanden heeft SamenMeer op maandag 7 juni
de deuren weer geopend. Er kan weer gebiljart worden en ook yoga,
schaken, schilderen en andere activiteiten zijn opnieuw begonnen.
Op donderdagochtend kunt u deelnemen aan de koffieochtend.
Hiervoor moet u zich wel van tevoren aanmelden. Natuurlijk houdt
iedereen in verband met corona nog steeds 1,5 meter afstand. Kijk
voor informatie op de website van SamenMeer.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 24 juni is er weer een raadsvergadering. Het is een
uitgebreide agenda geworden. De raad gaat in debat over onder
andere de jaarrekening 2020, de Regionale Energiestrategie en het
beleidsplan afvalbeleid. De vergadering zal digitaal plaatsvinden en
is live te volgen via raad 24 juni 2021.

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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