.

Bekijk de webversie

Week 35 - Burgemeester Léon de Lange zal de komende tijd regelmatig vlogs maken waarin hij
kort verslag doet van onder andere zijn ontmoetingen met inwoners en ondernemers van
Landsmeer. Bekijk zijn eerste vlog hieronder.

Eerste vlog van burgemeester Léon de Lange
Maandagavond werd burgemeester Léon de Lange meegenomen
door de fractie van Lokaal Landsmeer naar Dorpshuis De Wije Ilp,
waar Fanfare De Eendracht Den Ilp aan het repeteren was. Bekijk
hier de eerste vlog van de burgemeester. En volg hem op Facebook,
als u dat leuk vindt!

Verspillingsvrije Helden van Landsmeer gezocht!
Van 7 tot en met 13 september is het de Verspillingsvrije Week.
Daarom zijn wij op zoek naar de Verspillingsvrije Helden van
Landsmeer. Bent u of kent u een held die slim boodschappen doet,
handig eten bewaart of een heuse kliekjeskoning is? Laat weten op
welke manier u of uw genomineerde verspilling voorkomt. Wij
zetten de winnende Verspillingsvrije Held op gepaste wijze in het
zonnetje!

Gratis webinar 'Financieel Plan' op dinsdag 7 september
Als u start met ondernemen komt er veel op u af. Zo ook
het inzichtelijk maken van uw financiële situatie als
ondernemer. Hiervoor maakt u een goed financieel plan.
Dit plan geeft inzicht in en grip op uw specifieke situatie,
zodat u de juiste financiële beslissingen kunt nemen. Hoe
u dit plan opstelt, wordt behandeld in dit (gratis) webinar.
Meer informatie vindt u op Startersloket Landsmeer.

Heeft u zich al ingeschreven voor het Fiets Festival?
Woensdagmiddag 8 september bent u van harte welkom op het
Fiets Festival. Ga samen met uw kleinkind(eren) de uitdaging aan.
Wie is er het beste op de hoogte van verkeersveiligheid? Test jullie
behendigheid op het verkeersplein, neem het samen op tegen
andere teams met de fietsquiz en klim in de vrachtwagen om zelf de
dode hoek te spotten. Halen jullie alle activiteiten? Dan ontvangen
jullie een heus certificaat! Kijk hier voor aanmelden en meer
informatie. Het Fiets Festival is onderdeel van het programma
Doortrappen en wordt georganiseerd in samenwerking met
gemeente Landsmeer, Veilig Verkeer Nederland, The Coolbiking
Company en SamenMeer.

Download gratis de Fixi app voor meldingen
Ziet u een tegel die los ligt, doet de lantaarnpaal in uw straat het
niet of ziet u iets anders dat kapot is? Geef het door aan de
gemeente via Fixi. Dat kan via de Fixi-website of door gratis de
app te downloaden via de App store of via Google Play Store.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
De (verplichte) publicaties zoals deze gepubliceerd zijn in het Kompas van deze week.

Meer nieuws
- Bekijk het maandelijkse gesprek van de LOL met de burgemeester.
- Vacature griffiemedewerker-commissiegriffier Landsmeer

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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