.

Bekijk de webversie

Week 26 - Komende maandag 5 juli starten de werkzaamheden aan de kruising IJdoornlaanZuideinde-Scheepsbrouwersweg. Lees erover in deze nieuwsbrief.

Maandag 5 juli: start werkzaamheden kruising IJdoornlaan
Op maandag 5 juli start aannemersbedrijf De Bie Buitenwerk met de
eerste fase van de werkzaamheden aan de kruising IJdoornlaanZuideinde-Scheepsbrouwersweg. Deze herinrichting is nodig om
meer veiligheid te creëren voor fietsers en voetgangers en om de
doorstroming van het verkeer te verbeteren. De werkzaamheden in
de eerste week bestaan uit het verwijderen van de
verkeersgeleiders, het verplaatsen van de lichtmasten en het frezen
van een deel van het asfalt. Het kruispunt is zowel overdag als ’s
nachts gewoon toegankelijk voor verkeer. Deze werkzaamheden
zorgen voor enige verkeersoverlast, zoals (geringe) vertragingen, en
geluidsoverlast voor de omgeving.
Alle informatie over deze werkzaamheden vindt u op onze website.

Gemeente stelt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen vast
De gemeenteraad van Landsmeer heeft op 24 juni 2021 het nieuwe
Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 vastgesteld. Eén van
de belangrijkste maatregelen is dat er niet langer apart PMD (plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken) ingezameld
wordt, maar dit gewoon weer bij het restafval mag. Het
nieuwe beleidsplan gaat naar verwachting halverwege 2022 in. Tot
die tijd is het belangrijk dat we het PMD nog wel goed blijven
scheiden, omdat ons systeem daar nu nog op is ingericht. Voor het
opstellen van het nieuwe beleidsplan hebben we via een enquête
inwoners laten meedenken. In de volgende nieuwsbrief geven we u
een samenvatting van de resultaten.

Financiële stand van zaken Landsmeer
Afgelopen vrijdag, 25 juni, presenteerde wethouder Erik Heinrich de
financiële stukken aan de pers. Erik Heinrich: “De financiële situatie
van Landsmeer is zorgwekkend. De laatste jaren zijn de begrotingen
met moeite sluitend gemaakt, soms zelfs door een deel van de
algemene reserve als dekkingsmiddel in te zetten. Tegelijkertijd zijn
de laatste jaren de jaarrekeningen met forse tekorten afgesloten.
Inmiddels is de algemene reserve tot een zodanig laag niveau
gedaald, dat er nauwelijks ruimte is om toekomstige tekorten op te
vangen. Deze trend moet gekeerd worden, omdat de gemeente
anders door de provincie onder preventief toezicht zou kunnen
worden geplaatst. Het college komt daarom rond september 2021
met voorstellen om de raad een sluitende begroting 2022 voor te
leggen.” Klik hier om de financiële documenten te raadplegen.

Verhuisvoordeel voor 65-plussers in Zaanstreek-Waterland
De gemeenten in Zaanstreek-Waterland introduceren met acht
woningcorporaties en hun huurdersorganisaties een tijdelijke
regeling voor oudere huurders met een verhuiswens. Vanaf 1 juli
2021 krijgen zij voorrang op 150 geselecteerde, gelijkvloerse
sociale huurwoningen. Ze nemen daarbij hun ‘oude’ huurprijs mee.
Ook krijgen ze een verhuissubsidie van €1000,-. De regeling is voor
de duur van één jaar. De intentie is om bij succes de samenwerking
te verlengen. Lees verder.

OV-coach om zelfstandig te kunnen reizen
In Landsmeer kan een speciaal opgeleide OV-coach ingezet worden
om zelfstandig reizen gemakkelijker te maken voor mensen die dat
nu nog niet kunnen of durven. Samen met de OV-coach leer je
zelfstandig te reizen naar bijvoorbeeld school, werk of sportclub. De
Ov-coach werkt voor de gehele Vervoerregio Amsterdam zowel voor
jongeren als voor volwassenen. Het kan gaan om trajecten in het
openbaar vervoer, maar ook is het mogelijk om een coach te krijgen
als je een route op de fiets of lopend wilt leren. Meer informatie.

Webinar 'Sterk van start met een ondernemingsplan'
Heeft u ook een ondernemersdroom of wilt u als ondernemer de
volgende stap zetten binnen uw onderneming? Een
ondernemingsplan zorgt hierbij voor structuur en overzicht. Volg op
5 juli om 19.00 uur het webinar 'Sterk van start met een
ondernemingsplan' van het Starterloket en ga aan de slag met
waardevolle tips. Meer informatie of direct gratis aanmelden kan
hier.

Nieuws van de gemeenteraad
De raadsvergadering van 24 juni had een lange agenda waarin
onderwerpen toch stuk voor stuk werden afgehamerd. De fractie
van D66 schreef in de raadscolumn waarom het een
raadsvergadering was om nooit te vergeten. Wilt u op 1 juli de
commissievergadering volgen? Dat kan via deze link. Op de agenda
staan onder andere de Perspectiefnota en de Bestuursrapportage
2021. Ook het voorstel met betrekking tot het armoedebeleid en
schuldhulpverlening wordt besproken.

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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