.

Bekijk de webversie

Week 40 - We hopen u aanstaande vrijdag of dinsdag te zien bij een van de inloopbijeenkomsten
over de Omgevingsvisie Landsmeer. We hebben de data, tijden en locaties nog een keer in deze
nieuwsbrief gezet.

Vrijdag en dinsdag: inloopbijeenkomsten Omgevingsvisie
We organiseren aanstaande vrijdag en dinsdag een aantal
inloopbijeenkomsten over de Omgevingsvisie Landsmeer. Dit is een
toekomstvisie voor iedereen in de gemeente. U kunt uw mening
geven over verschillende aspecten in uw eigen leefomgeving, zoals
wonen, verkeer en duurzaamheid. Wij hopen op uw komst, de koffie
en thee staan klaar! Aanmelden is niet nodig. 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
- 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
Lees hier verder voor meer informatie.

Auto-inbraken in Landsmeer
Sinds een aantal weken is er in Landsmeer sprake van een golf van
auto-inbraken. De politie doet onderzoek naar deze inbraken. Bent
u slachtoffer van een auto-inbraak? Doe dan aangifte. Hoe meer
informatie de politie heeft, hoe beter het onderzoek gedaan kan
worden. Ook roept de politie op om camerabeelden met hen te
delen. Bel bij verdachte situaties 0900-8844 of bij spoed 112.

Contactpunt Eenzaamheid Landsmeer van start gegaan
Op 1 oktober is het Contactpunt Eenzaamheid Landsmeer gestart.
Het Contactpunt wil een laagdrempelig loket bieden voor
Landsmeerders die behoefte hebben aan een praatje, advies of een
luisterend oor. Het contactpunt is bereikbaar op werkdagen van
10.00 tot 16.00 uur via mail of via WhatsApp en telefonisch (0650037716). U krijgt als het kan direct, maar anders binnen
maximaal 48 uur, antwoord van een professional. SamenMeer,
Wonen Plus, Evean, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en
MEE werken samen binnen het contactpunt en de gemeente
Landsmeer faciliteert het.

Herinrichting Havenzathe
De eerste fase van de herinrichting van Havenzathe ging half
september van start. Na enige vertraging als gevolg van problemen
met de levering van kunststof rioleringsproducten, is de aannemer
inmiddels druk bezig met de vervanging van de riolering. Het
speeltoestel dat er voorheen stond heeft inmiddels een nieuwe
bestemming gekregen: de gemeente heeft deze geschonken aan
Dierenzorg Zaanstreek.

Wat hoort bij het oud papier en wat niet?
Kranten, folders, enveloppen, wc-rolletjes en kartonnen dozen: het
mag allemaal bij het oud papier. Maar niet alles van papier hoort in
de papierbak. Als je het niet kunt scheuren, hoort het niet in de
papierbak. Papier dat je weggooit moet namelijk schoon en droog
zijn. Gebruikte tissues of vieze pizzadozen horen dus niet in de
papierbak. Wilt u weten of iets in de papierbak mag? Dan hebben we
een handige scheidingswijzer voor u.

Online workshop over slapen
Heeft uw kind problemen met slapen en is dat een uitputtingsslag
voor u en uw gezin? Doe dan mee met de gratis online workshop
‘TripleP Slapen’ van de GGD Zaanstreek-Waterland op maandag 11
oktober van 19.30 tot 21.00 uur. In deze workshop gaat u aan de
slag met positieve opvoedstrategieën om uw kind een goed
slaappatroon te laten ontwikkelen. Deze eenmalige workshop is
voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Check hier
voor meer informatie en aanmelden.

Nieuws van de gemeenteraad
De agenda van de raad van 30 september was overvol en zoals
verwacht wordt deze vergadering voortgezet op donderdag 7
oktober met de al bekende agendapunten. Op donderdag 14
oktober is de volgende commissievergadering en daarin wordt
onder meer gesproken over de plannen voor Terras aan de Breek, de
huisvestingsverordening en een technische wijziging in het bestuur
van Recreatieschap Twiske-Waterland. Ook bent u weer van harte
welkom om in te spreken. U kunt zich hiervoor bij de
griffier aanmelden. Ook worden beide vergaderingen online
uitgezonden.

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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