.

Bekijk de webversie

Week 33 - U leest in deze nieuwsbrief hoe u geld kunt verdienen met kleine energiebesparende
maatregelen en we maken u graag attent op de verkeersveiligheid nu de scholen weer gaan
beginnen.

Radio interview wethouder Heinrich over woningnood Landsmeer
Vorige week dinsdag was wethouder Erik Heinrich in het
radioprogramma ' Met het Oog op Morgen' op NPO1. In deze
aflevering van de zomerserie ' Grote uitdagingen op lokaal niveau'
spreekt hij over de hoge woningnood in Landsmeer. Luister hier het
fragment terug.

Iets melden? Gebruik vanaf 30 augustus de Fixi App
Een schoon, groen en goed onderhouden dorp is belangrijk voor de
inwoners van de gemeente Landsmeer. Vanaf 30 augustus a.s.
stappen wij over naar de gratis Fixi App. Deze app is een moderne
oplossing die het voor zowel de inwoners als voor de gemeente
makkelijker maakt om meldingen inzake openbare ruimte, etc. te
doen en af te handelen. De app is te downloaden in de App Store en
de Google PlayStore.Tot 30 augustus kunt u uw melding nog op de
gebruikelijke manier indienen via de website van de gemeente.
Natuurlijk blijft het, na invoer van de Fixi App, ook mogelijk om een
melding door te geven via het 020 4877111.

Werkzaamheden kruising IJdoornlaan
De werkzaamheden aan de kruising lopen voorspoedig.
Komende dinsdag worden de asfaltwerkzaamheden uitgevoerd en
worden de wegmarkeringen aangebracht. De verkeersafzettingen en
omleidingen worden vrijdag 27 augustus aan het eind van de dag
verwijderd waarna de kruising weer volledig toegankelijk is voor het
verkeer.

De scholen gaan weer beginnen!
Volgende week beginnen onze scholen weer! Wist u dat direct na de
zomervakantie het risico op een ernstig ongeluk bij fietsende
scholieren van 12 jaar twee keer zo groot is als in de rest van het
jaar? Let daarom extra op uw snelheid. Rijdt u auto, houdt u dan
rekening met de scholieren, bijvoorbeeld door uw snelheid voor ze
aan te passen of door schoolzones te mijden. Als geheugensteuntje
ziet u binnenkort in het straatbeeld door héél Nederland
spandoeken en posters met de tekst 'Onze scholen zijn weer
begonnen'.

Bodemonderzoek naar aardwarmte
Vanaf 23 augustus 2021 vindt in bepaalde delen van de gemeente
onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Doel van
het onderzoek is om de ondergrond beter in beeld te brengen.
Met deze kennis kan een betere inschatting gemaakt worden of
aardwarmte ingezet kan worden als duurzame energiebron.
Aardwarmte heeft een lagere uitstoot van stikstof en is
hernieuwbaar. Wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk
op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

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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