.

Bekijk de webversie

Week 32 - U leest in deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken over de werkzaamheden aan de
kruising IJdoornlaan en hoe u makkelijk een afspraak kan inplannen voor een bezoek aan de balie
Burgerzaken.

Werkzaamheden kruising IJdoornlaan

Zoals ongetwijfeld bij u bekend wordt er momenteel hard gewerkt
om de kruising IJdoornlaan-Zuideinde-Scheepbouwersweg opnieuw
in te richten. Tot op heden verlopen de werkzaamheden volgens
planning en zal 28 augustus de kruising weer volledig open zijn
voor verkeer. Voor meer informatie, de huidige werkzaamheden en
de geldende omleidingsroutes kijkt u
op www.landsmeer.nl/kruising-ijdoornlaan.

Burgerzaken regelen op afspraak

In de coronatijd is de gemeente Landsmeer gestart met het werken
op afspraak voor het regelen van burgerzaken, die niet online
geregeld kunnen worden. Dit heeft ons geleerd dat het werken op
afspraak veel voordelen met zich meebrengt voor de inwoners zoals
een snellere doorloop en kortere wachttijden.
Voorlopig zullen we daarom op deze voet verdergaan en kunt u
voor het regelen van burgerzaken aan de balie, alleen terecht op
afspraak. Een afspraak plant u eenvoudig via onze website of
telefonisch.

Veilig varen

Als we de weervoorspellingen mogen geloven, staan er zonnige dagen voor de deur. De verwachting is dan
ook dat de drukte op het water de komende dagen zal toenemen. Regelmatig besteden we aandacht aan het
voorkomen van gevaarlijk vaargedrag. Met deze leuke cartoon van Arend van Dam willen we u nogmaals
vragen de vaarregels in acht te nemen om het voor iedereen op én om het water veilig en plezierig te
houden. Kijk voor meer informatie op varendoejesamen.nl

Wie wandelt mee met Landsmeer Schoon?
Na de zomerstop wordt er op zaterdag 21 augustus weer een
schoonwandeling georganiseerd door Landsmeer Schoon . Deze
keer wordt er afval geraapt in de wijk Luijendijk. Ook kan er bij en
rond het talud tegenover de BP afval geraapt worden.
Start bij de gemeentewerf aan de Scheepsbouwersweg 5.
Tijd: van 10.00 – 11.30 uur.
Er wordt gelopen in maximaal tweetallen of met het eigen gezin.
Neem zelf een grijper en handschoenen mee. Heeft u geen materiaal dan ligt er bij de werf materiaal
klaar. U kunt uw route vastleggen met de app HelemaalGroen.

Houd uw woning koel met energiezuinige oplossingen
De zomerse hitte houden we het liefst buiten ons huis tijdens
warme dagen. Voor verkoeling in huis kunt u kiezen voor een
airconditioning of ventilatoren, maar dat zijn energievreters die u
liever niet gebruikt. Er bestaan ook energiezuinigere oplossingen
die voor een koele woning zorgen. Heeft u behoefte aan vrijblijvend
advies van een onafhankelijk adviseur? Neem dan contact op met de
helpdesk van het Duurzaam Bouwloket door te bellen (072 – 743 39
56) of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl). Voor meer
informatie kijkt u hier

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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