.

Bekijk de webversie

Week 38 - Let op de tijden waarbinnen u de container en PMD-zakken kunt aanbieden voor
afvalinzameling. Lees erover in deze nieuwsbrief. Verder attenderen we u graag op een korte
enquête voor jongeren tussen 12 en 21 jaar over social media.

Tegengaan van afvaloverlast
Onlangs heeft het college van burgemeester en
wethouders twee besluiten genomen over de
afvalinzameling. Dit om overlast, die een deel van onze
inwoners ervaart en waar wij vaak meldingen over krijgen,
tegen te gaan. Besloten is dat containers en PMD-zakken
voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur
aangeboden moeten worden op de daarvoor aangewezen
inzamelplaats. Ook is besloten dat containers op de
inzameldag voor 22.00 uur verwijderd moeten worden
van de aangewezen inzamelplaats en weer teruggeplaatst
worden op het eigen perceel. Containers mogen dus niet
in de openbare ruimte geplaatst worden buiten deze
tijden. Wij vragen u hierop te letten bij het aanbieden van
uw afval. Onze BOA’s zullen hier vanaf nu ook inwoners
op aanspreken en indien nodig handhaven.

Korte enquête voor jongeren tussen 12 en 21 jaar
De gemeente Landsmeer wil online meer betrokken zijn bij
jongeren. Door middel van een korte enquête proberen wij inzicht
te krijgen in de behoeftes van jongeren op social media. Heeft u
kinderen in de leeftijd 12 tot 21 jaar óf kent u jongeren die binnen
deze doelgroep vallen? Dan vragen wij uw medewerking door hen
de enquête te laten invullen. Dit kan geheel anoniem en duurt
slechts enkele minuten. Indien gewenst kunnen de deelnemers kans
maken op een cadeaukaart.

Sportinstuif 50+ is weer gestart
Voor wie het nog niet gezien heeft: de 50+ Sportinstuif van
SamenMeer is weer begonnen. Elke donderdagochtend om 10.00
uur wordt in de ICL sporthal aan het Marktplein in Landsmeer flink
gesport onder beleiding van twee professionele sportdocenten. Na
afloop is er koffie en thee in café De Remise. Deelnamekosten zijn €
6 per keer inclusief een kopje koffie of thee. Doet u ook mee of wilt
u meer informatie? Neem dan contact op met SamenMeer via 0204824190 of stuur een mail naar SamenMeer.

Maatjesproject in Landsmeer
Heeft u behoefte aan een luisterend oor of vindt u het gezellig om
met iemand koffie te drinken of te wandelen? WelzijnWonenPlus
biedt in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland maatjes aan voor
senioren, mensen met een beperking of met een chronische ziekte.
Het maatje kan wekelijks of elke twee weken bij u op bezoek
komen. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan
telefonisch contact op met het servicepunt van WelzijnWonenPlus.
Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur
tot 12.30 uur via 020-4822605. Ook kunt u contact opnemen als u
geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk.

Kraanwater drinken is een gezonde en duurzame keuze
Voldoende water drinken draagt bij aan een gezonde levensstijl.
Nergens ter wereld is de kwaliteit van het drinkwater zo hoog als in
Nederland. Om kinderen hiervan bewust te maken en ze te vertellen
waarom kraanwater drinken een gezonde en duurzame keuze is,
werd gisteren de Nationale Kraanwaterdag georganiseerd. En OBS
de Fuik in Den Ilp houdt het niet bij één dag: zij gaan dit schooljaar
helemaal over op water. Minder afval en goed voor de gezondheid!

Nieuws van de gemeenteraad
Op de agenda van de commissievergadering van vanavond, 23
september, staat o.a. de deelname aan de Regionale Ontwikkelings
Maatschappij (ROM). De ROM zorgt voor investeringen en innovatie
in de regionale economie voor ondernemers in de Metropoolregio
Amsterdam. Verder komt de begroting en de koop- en anterieure
overeenkomst Resort Breeck aan bod. De vergadering is hier live te
volgen. Wilt u iets inspreken? Meld u dan aan. U geeft dan impliciet
toestemming om opgenomen te worden, dit blijft bewaard op de
website. Het indienen van alleen een inspraaktekst is mogelijk.

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

Meer nieuws
Geïnteresseerd in zonnepanelen? Meld u snel aan voor de informatieavond vanavond!

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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