.

Bekijk de webversie

Week 25 - In deze nieuwsbrief leest u over de regels voor toeristenbelasting en over de
aangepaste openingstijden van de gemeentewerf met ingang van 5 juli. Verder zijn we vanaf nu
ook te vinden op Instagram. Wilt u ook via dat kanaal op de hoogte blijven van het nieuws uit de
gemeente, bijzondere plekken, beelden van vroeger, en nog veel meer? Volg ons dan!

Toeristenbelasting; zo zit het!
Steeds meer toeristen weten Landsmeer te vinden en blijven er
overnachten. Dit doen ze op de camping, in B&B’s, maar ook in
woningen via bijvoorbeeld Airbnb of Booking. Wist u dat voor elke
overnachting toeristenbelasting betaald moet worden? Iedereen die
tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die niet in
de gemeente Landsmeer staan ingeschreven, moet 7 %
toeristenbelasting betalen. Lees hier verder.

Veilig varen in Landsmeer
Met het mooie weer kunnen we genieten van het water in en rondom
Landsmeer. Naast het plezier dat het water geeft, zorgt
vaarrecreatie helaas ook voor overlast en onveilige situaties. Zo
ontvangen we veel meldingen over boten die met flinke snelheid op
andere boten, zwemmers en vogels invaren. Dit vaargedrag kan
makkelijk leiden tot ongelukken. We willen iedereen vragen om er
samen voor te zorgen de recreatie veilig te houden en rekening met
elkaar te houden in en op het water.

Aangepaste openingstijden gemeentewerf
De openingstijden van de milieustraat op de gemeentewerf zullen
met ingang van 5 juli 2021 worden teruggebracht naar de
openingstijden van vóór corona. Vanaf 5 juli zijn de openingstijden
als volgt:
Maandag: 13.00-16.00 uur
Woensdag: 13.00-16.00 uur
Vrijdag: 13.00-16.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 uur

Digitale bewonersavonden over de omgevingsvisie
Gemeente Landsmeer stelt haar omgevingsvisie op! Wat voor
gemeente wil Landsmeer zijn, nu en in de toekomst? Wilt u uw input
hiervoor geven? Meld u dan aan voor de digitale
bewonersbijeenkomst op dinsdag 29 juni (van 10.00 tot 11.00 uur)
of woensdag 30 juni (van 19.30 tot 20.30 uur). U krijgt dan
informatie over de voortgang van de omgevingsvisie en over de
resultaten van de enquête die we eerder hielden onder
Landsmeerders. Tijdens de sessie kunt u via de chat vragen stellen.
Meld u hier aan. Een dag van te voren ontvangt u een toegangslink
voor de door u gekozen sessie.

Landsmeer en regio onder de aandacht van toeristen
Om Landsmeer onder de aandacht te brengen van binnenlandse en
buitenlandse bezoekers is de website welcomeinlandsmeer.com
ontwikkeld, met daarop het recreatieve en toeristische aanbod van
Landsmeer. Ondernemers binnen deze sector kunnen hun bedrijf
kosteloos aanmelden via het contactformulier op de site. Naast deze
lokale website heeft Bureau Toerisme Laag Holland een regionale
website ontwikkeld: laagholland.com. Lees hier meer over de
websites.
Foto: Scooter Experience @ Art Gallery Heyboer

Het ondernemersloket is er voor u
Het ondernemersloket is er voor alle ondernemers in Purmerend,
Landsmeer en Beemster. Is uw bedrijf getroffen door de
coronamaatregelen? De adviseurs van het ondernemersloket, zelf
ook ondernemer, ondersteunen u graag. Samen met u zoeken zij
naar oplossingen, bekijken zij van welke regelingen u gebruik kunt
maken en waar u moet zijn om deze aan te vragen. Ook kunnen zij
u helpen bij het vinden van (tijdelijk) ander werk, of de
mogelijkheden bekijken voor (om)scholing. Ook voor andere
ondernemersvragen is het ondernemersloket beschikbaar. U kunt
bellen met 0299-452400 of mailen.

Nieuws van de gemeenteraad
Tijdens de raadsvergadering van vanavond staan er veel besluiten
op de agenda. Naast de hamerstukken zijn er diverse
bespreekstukken, waarover de raad eerst nog met elkaar in debat
gaat voordat er een besluit genomen wordt. Er zal o.a. een debat
gevoerd worden over de Regionale Energiestrategie, het
afvalbeleidsplan en de begroting van de GGD. De vergadering is
digitaal en is live te volgen via raadsvergadering 24 juni.

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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