.

Bekijk de webversie

Week 36 - De verkeerssituatie aan de kruising van de IJdoornlaan is sinds 27 augustus gewijzigd.
In deze nieuwsbrief leest u wat dit inhoudt. Verder maken we u graag attent op de
zonnepanelenactie van Landsmeer. Lees in deze nieuwsbrief hoe u mee kunt doen.

Let op: verkeerssituatie kruising IJdoornlaan gewijzigd
We zien dat mensen moeten wennen aan de nieuwe
situatie op de kruising aan de IJdoornlaan. En dat is
logisch: als je uit gewoonte vanuit de A10 rechtsaf het
Zuideinde opreed of vice versa, dan hoefde je niemand
voorrang te verlenen. In de nieuwe situatie zijn de
voorrangsregels gewijzigd en heeft al het verkeer op het
Zuideinde voorrang. De voetgangers op het Zuideinde
steken aan de westkant de Scheepsbouwersweg over. Zij
kunnen ook de fietsoversteek naar het Pieter Weerspad
gebruiken. De voorrangsregels gelden niet voor
voetgangers. Matig uw snelheid, zodat iedereen aan deze
situatie kan wennen.

Werkzaamheden IJdoornlaan klaar, camera's weer actief
Nu de werkzaamheden aan het kruispunt bij de IJdoornlaan zijn
afgerond, zijn de camera’s die het inrijverbod handhaven weer
actief. Houd daarom rekening met het inrijverbod tussen 6.00 en
9.00 uur voor de richting Landsmeer vanuit Purmerend in
Purmerland en tussen 16.00 en 19.00 uur voor de richting
Landsmeer naar Purmerend in Den Ilp. Meer informatie vindt u hier.

Zonnepanelenactie in Landsmeer
Wilt u ook overstappen op duurzame energie? Misschien is de
zonnepanelenactie van Landsmeer dan iets voor u. Door mee te
doen aan deze actie koopt u zonnepanelen tegen een gunstige prijs
en kunt u bovendien als particulier btw terugvragen. Wilt u meer
informatie? Meld u dan aan voor de online informatieavond op
donderdag 23 september. Kijk hier voor meer informatie en de
aanmeldlink.

Volg ons op Instagram!
Volgt u ons al op Instagram? Sinds kort zijn we ook te vinden op dit
kanaal. Wilt u naast het nieuws uit de gemeente ook bijzondere
plekken in de omgeving en nostalgische foto's zien, volg ons dan! U
vindt ons hier.

MONO: ongestoord onderweg
De smartphone is één van de grootste verleidingen onderweg.
Iedereen zal herkennen dat je heel makkelijk afgeleid raakt als je
gebeld wordt of een berichtje verstuurt terwijl je achter het stuur of
op de fiets zit. Er is wel een makkelijke oplossing: zet je
smartphone op niet storen onderweg. Zo raak je niet afgeleid en
kun je je concentreren op de weg. Niet storen onderweg is voor de
iPhone en de Android eenvoudig in te stellen.

Kienen bij SamenMeer
Donderdag 16 september van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de
vrijwilligers van SamenMeer een gezellige middag. Na lange tijd is
het weer mogelijk, binnen de nu geldende regels, om met elkaar te
kienen. U kunt hiervoor reserveren op het kantoor van SamenMeer.
Toegang is €5,-. Dit is inclusief twee plankjes en een kopje koffie of
thee (deze keer met zelfgemaakte appeltaart).

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 2 september jl. sprak de raad met de provincie over
de bestuurlijke toekomst. In het gesprek werd stilgestaan bij de
verschillende mogelijkheden van zelfstandig blijven tot een fusie
met andere gemeenten. Een uitgebreid verslag van deze avond komt
binnenkort beschikbaar via de website. De komende weken staan
vooral in het teken van financiën. In verschillende sessies worden de
financiën behandeld met uiteindelijk de besluitvorming tijdens de
Algemene Beschouwingen op 30 september. Verder staan onder
meer groenbeheer, het Woningbouwprogramma en de
Omgevingsvisie op de agenda.

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

Meer nieuws
- Energievoucher van € 70,- voor woningeigenaren 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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