.

Bekijk de webversie

Week 31 - U leest in deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken over de werkzaamheden aan de
kruising IJdoornlaan en waar u als eventuele mantelzorger terecht kunt voor ondersteuning en
advies.

Update 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 worden de Scheepsbouwersweg en het deel van de
weg richting de bussluis afgesloten. Verkeer richting Luijendijk en
de Scheepsbouwersweg wordt omgeleid via het Zuideinde.
Busverkeer rijdt via de IJdoornlaan. Fietsers worden omgeleid via het
Amsterdamsepad en Luijendijkje. Kijk voor meer informatie op
www.landsmeer.nl/kruising-ijdoornlaan.

Resto VanHarte zoekt vrijwilligers
Ben jij iemand die graag mensen met elkaar verbindt? Vind je het
leuk om mensen met verschillende achtergronden en verhalen te
verwelkomen aan onze eettafel? Heb je zin om samen met een groot
team van vrijwilligers, elke week voor veertig gasten een leuke
avond te organiseren?
Dan is Resto VanHarte is op zoek naar jou. Resto VanHarte kijkt uit
naar een gastheer/gastvrouw en een keukenhulp die zich vrijwillig
willen inzetten voor dit mooie initiatief. Een initiatief waarin een
veelvoud aan ontmoetingen, gezelligheid en verbinding
gegarandeerd zijn! Bekijk hier de vacatures.

Ben jij mantelzorger?
Waarom is het zo belangrijk dat jij weet of je mantelzorger bent?
Mantelzorg overkomt je. Je doet het vaak vanzelfsprekend en je
weet vaak niet beter dan dat het zo is. Het zorgen voor een naaste
brengt verantwoordelijkheden en taken met zich mee waar je
misschien niet altijd bekend mee bent. Ook heeft de situatie
invloed op je eigen leven. De SMD biedt mantelzorgondersteuning in de gemeenten Landsmeer,
Edam-Volendam en Oostzaan. De SMD is er voor mantelzorgers van jong tot oud. Meer informatie en
advies vind je op de website.

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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