.

Bekijk de webversie

Week 34 - De werkzaamheden aan de kruising IJdoornlaan zijn bijna afgerond: op vrijdag 27
augustus aan het eind van de dag verwijderen we de verkeersafzettingen en omleidingen, waarna
de kruising weer volledig toegankelijk is voor het verkeer. Bedankt voor uw begrip de afgelopen
weken!

Bewonersbijeenkomst horecaproject op donderdag 9 september
De afgelopen decennia zijn er meerdere beleidsdocumenten
opgesteld voor de horeca. De gemeente heeft al geruime tijd het
voornemen om deze zes beleidsdocumenten samen te voegen tot
één nieuw horecabeleidsdocument. Om omwonenden en
ondernemers in de gelegenheid te stellen mee te denken over dit
nieuwe en allesomvattende beleidsdocument, zijn er diverse
bijeenkomsten gepland. Voor omwonenden staat de bijeenkomst
gepland op donderdag 9 september 2021 van 14.30 tot 16.30 uur
in het gemeentehuis van Landsmeer. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Meld u voor 7 september hier aan.

Een losse stoeptegel of kapotte lantaarnpaal? Meld het via Fixi
Ziet u in uw buurt iets ziet dat kapot of vuil is? Een losse stoeptegel,
een defecte lantaarnpaal of iets anders dat niet werkt? Vanaf
maandag 30 augustus kunt u meldingen eenvouding aan ons
doorgeven via Fixi. U kunt dit doen via de Fixi-website of via de Fixi
app. Fixi maakt het voor zowel u als inwoner als voor de gemeente
makkelijker om meldingen over de openbare ruimte te doen en af te
handelen. Kijk voor meer informatie op de website van de
gemeente. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om een melding
telefonisch door te geven via 020 4877111.

Fotowedstrijd Laag Holland
Dit jaar staat in het teken van het nationale thema ‘Ode
aan het Landschap’. Speciaal hiervoor roept Bureau
Toerisme Laag Holland, in samenwerking met het
Purmerends Museum en BRASA Bar & Kitchen in
Purmerend, alle (hobby)fotografen in de regio op om hun
‘Laag Holland’ in een foto te vangen en om deze foto
uiterlijk 31 augustus a.s. in te zenden voor de
fotowedstrijd. De winnende foto komt tijdelijk op een
prominente plek te hangen in het Purmerends Museum.
Lees verder voor meer informatie.
Foto: Wiesje Olie

Ontvang tot 70 euro terug
Heeft u interesse in gratis energiebesparende maatregelen in huis,
bijvoorbeeld ledverlichting, een waterbesparende douchekop,
tochtstrips of radiatorfolie? Dat kan eenvoudig met een
energievoucher van de gemeente waarmee u tot 70 euro retour kan
ontvangen op reeds gekochte producten. Óf bestel tot 70 euro aan
energiebesparende producten gratis online. Deze nationale
subsidieregeling is alleen voor huiseigenaren en loopt nog tot 31
december 2021.

Doortrappen Fiets Festival op woensdag 8 september
Wat is er nu leuker dan samen fietsen met je kleinkind(eren)? Niks
natuurlijk! Daarom toveren we op woensdag 8 september de
Raadszaal, het Raadhuisplein en het parkeerterrein Sportpark om in
een Doortrappen Fiets Festival voor jong en oud. Tijdens het Fiets
Festival leren kinderen en ouderen samen om veilig met
verschillende verkeerssituaties om te gaan. Natuurlijk staat de
middag ook in het teken van gezelligheid. Want fietsen moet vooral
leuk zijn, en blijven! Het Fiets Festival wordt georganiseerd door
Doortrappen samen met gemeente Landsmeer, Veilig Verkeer
Nederland, The Coolbiking Company en SamenMeer. Lees hier hoe u
zich kunt aanmelden.

Lunch SamenMeer
Op zondag 19 september is het eindelijk weer zover: na meer dan
een jaar kunt u weer bij elkaar komen voor een gezellige lunch,
samen met buurt- en leeftijdgenoten. De vrijwilligers van
SamenMeer staan vanaf 12.00 uur klaar om u te ontvangen. Eet u
ook mee? Aanmelden kan vanaf dinsdag 7 september om 12.00
op het kantoor van SamenMeer. De kosten zijn € 10,- per
persoon. Natuurlijk nemen we bij de lunch de coronaregels in
acht.

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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