.

Bekijk de webversie

Week 30 - U leest in deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken over de werkzaamheden aan de
kruising IJdoornlaan. Verder attenderen we u graag op de campagne van Recreatieschap TwiskeWaterland om zwerfafval tegen te gaan.

Tot en met 1 augustus: geen aanvraag reisdocumenten
Tot en met zondag 1 augustus kunnen in verband met een update
van de landelijke apparatuur geen (spoed)paspoorten en
identiteitskaarten worden aangevraagd bij de gemeente, een
Nederlandse ambassade, consulaat, een kantoor van een externe
dienstverlener of de diplomatieke balie. Dit geldt ook voor de
Schipholbalie niet-ingezetenen of een grensgemeente in Nederland.
Gaat u binnenkort op reis en heeft u een nieuw reisdocument nodig?
Plan dan een afspraak in bij Burgerzaken.

Werkzaamheden kruising IJdoornlaan
De werkzaamheden aan de kruising IJdoornlaan gaan de volgende
fase in. Met ingang van 6 augustus kan het verkeer weer gebruik
maken van het Zuideinde. De omleiding via de Scheepsbouwersweg
is dan niet meer van toepassing. Tijdens dit vervolg van de
werkzaamheden wordt de Scheepsbouwersweg en het deel van de
weg richting de bussluis afgesloten. Verkeer richting Luijendijk en
de Scheepsbouwersweg wordt omgeleid via het Zuideinde.
Lees hier meer informatie over o.a. de omleidingen.

Zwerfafval tegengaan. Helpt u mee?
Een schoon recreatiegebied lijkt zo vanzelfsprekend. Schone natuur
zorgt voor optimaal genieten. Zonnen, voetballen of zwemmen met
troep van anderen om je heen: dat wil niemand! Bovendien is het
gevaarlijk en schadelijk voor dieren en planten. Iedereen kan
eenvoudig meehelpen om een strandje, ligweide of wandelpad
schoon te houden. Recreatieschap Twiske-Waterland is een
campagne tegen zwerfvuil gestart. Misschien komt u deze zomer de
'Zwerfafvalkaravaan' tegen. Het promoteam gaat met recreanten in
gesprek over zwerfafval en biedt afvaltasjes aan. Zo hoopt het
recreatieschap de bezoekers te motiveren afval te deponeren in de
afvalbak. Kijk voor meer informatie

WelzijnWonenPlus is op zoek naar tuinvrijwilligers
WelzijnWonenPlus is op zoek naar vrijwilligers die senioren kunnen
helpen bij lichte tuinwerkzaamheden zoals snoeien, onkruid wieden,
grasmaaien en planten verpotten. Een tuinklus duurt 1,5 à 2 uur.
Heeft u interesse om het tuinteam te komen versterken? U bepaalt
zelf hoeveel tijd u hieraan besteedt. Alle beetjes helpen! Als u
interesse heeft kunt u contact opnemen met WelzijnWonenPlus via
telefoon 020-4822605. WelzijnWonenPlus is geopend op maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur.

Gezocht: Slachtoffers van cybercriminaliteit
Het aantal meldingen en aangiften van cybercriminaliteit is in
Noord-Holland in 2020 fors gestegen. Door het delen van
slachtofferverhalen wil Noord Holland Samen Veilig (NHSV) en
Slachtofferhulp Nederland inwoners van Noord-Holland
waarschuwen voor de gevolgen van cybercriminaliteit. NHSV zoekt
via www.hetslachtofferspreekt.nl slachtoffers van cybercriminaliteit
in de regio die (anoniem) hun verhaal willen doen. Ervaringsverhalen
van slachtoffers dragen bij aan het onderkennen van
cybercrimegevaren. NHSV wil er op deze manier voor zorgen dat
burgers zichzelf beter tegen de gevaren beschermen door
maatregelen te nemen.

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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