.

Bekijk de webversie

Week 39 - Op 8 en 12 oktober organiseren we een aantal inloopbijeenkomsten over de
Omgevingsvisie Landsmeer. U bent dan welkom om uw mening hierover te geven. Lees erover in
deze nieuwsbrief.

Loop binnen bij de bijeenkomsten over de Omgevingsvisie
Landsmeer
U bent van harte welkom bij één van de inloopbijeenkomsten over
de Omgevingsvisie Landsmeer. De omgevingsvisie gaat in op de
samenhang van verschillende aspecten in uw eigen leefomgeving,
zoals wonen, verkeer, welzijn en duurzaamheid. Wij vinden het
belangrijk dat u uw mening geeft en hopen dan ook op uw komst!
De bijeenkomsten vinden plaats op:
- Vrijdag 8 oktober, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis De Wije Ilp
- Vrijdag 8 oktober, 10.00-12.00 uur, Het Wapen van Landsmeer (coronabewijs verplicht)
- Vrijdag 8 oktober, 13.00-16.00 uur, op de markt in Landsmeer
- Dinsdag 12 oktober, 19.00-21.00 uur, Jeugdvereniging Vrij en Blij, Landsmeer
U hoeft zich niet aan te melden. Wij zorgen voor koffie en thee! Lees hier verder voor meer informatie.

Maandgesprek met de burgemeester door de LOL
Afgelopen vrijdag, 24 september, vond wederom het maandgesprek
van de Lokale Omroep Landsmeer met burgemeester Léon de Lange
plaats. Ferdinand van Veen sprak de burgemeester deze keer in Den
Ilp. Ze hadden het onder andere over de bestuurlijke toekomst van
Landsmeer en over Resort Breeck. U kunt het interview hier
bekijken.

Korte enquête voor jongeren over 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 een enquête te laten invullen over hun behoeftes op social
media. Dit kan geheel anoniem en duurt slechts enkele minuten.
Indien gewenst kunnen de deelnemers kans maken op een
cadeaukaart.

Mogen we bij u kijken tijdens de Duurzame Huizen Route?
Op zaterdag 30 oktober en 6 november openen honderden
huiseigenaren in Nederland hun deuren voor de buren tijdens de
Nationale Duurzame Huizen Route. Zij geven uitleg over de grote en
kleine duurzame maatregelen in hun woning. Lijkt het u leuk om uw
buurtgenoten te vertellen over energiebesparing en de duurzame
maatregelen in en rondom uw huis? Meld u aan via Duurzame
Huizen Route. U maakt kans op twee overnachtingen bij B&B De
Nachtdijk in Cothen.

Nieuws van de gemeenteraad
Vanavond, 30 september, vergadert de gemeenteraad van
Landsmeer in de oude vertrouwde opstelling van vóór corona en dus
ook met publiek! U bent van harte welkom om op de publieke
tribune plaats te nemen. Lukt dat niet, dan kunt u ook via de
livestream de vergadering volgen. Op de agenda staan onder meer
de contouren van de begroting van 2022, het beleidsplan
groenbeheer, de concessie Zaanstreek-Waterland en de
beleidskaders voor het Woningbouwprogramma.Verder vindt het
debat plaats over Resort Breeck. Vanwege financieel-economische
redenen is dit gedeelte van de vergadering niet openbaar.

Op vrijdag 24 september heeft André La Fontaine schriftelijk zijn
ontslag aangeboden als raadslid van Positief Landsmeer. Hij treedt
terug als raadslid per 1 november 2021. Tijdens de
raadsvergadering van 28 oktober a.s. zal afscheid worden genomen
van de heer La Fontaine. Kijk hier 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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