.

Bekijk de webversie

Week 41 - Volgende week, tijdens de herfstvakantie, wordt speciaal voor jongeren in de gemeente
Landsmeer de Sportspektakeldag georganiseerd. Lees erover in deze nieuwsbrief.

Sportspektakeldag voor Landsmeerse jongeren
Alle jongeren van de gemeente Landsmeer opgelet! Kom op vrijdag
22 oktober naar de Sportspektakeldag in Sporthal ICL. Je kunt dan
kennismaken met de verschillende sportverenigingen en hun
aanbod. Zo kun je meedoen aan volleybal, atletiek, boksen,
basketbal en bubbelvoetbal. Kom je ook? Jongeren van 12 tot en
met 15 jaar kunnen van 10.00 tot 12.00 uur meedoen. En jongeren
van 16 jaar en ouder van 13.00 tot 15.00 uur. Geef je hier op. De
Sportspektakeldag wordt georganiseerd door Team Sportservice en
de jongerenwerkers van Link, met medewerking van
(buiten)sportverenigingen en anderen.

Oproep voor zzp'ers en kleine mkb’ers
In 2025 worden in verschillende steden, waaronder Amsterdam,
Haarlem, Zaanstad en Hoorn, uitstootvrije zones voor bestel- en
vrachtauto’s ingevoerd. Dan mogen alleen nog relatief jonge
bestelauto’s (minimaal euroklasse 5) en schone vrachtauto’s
(minimaal euroklasse 6) de stad in. Om met name mkb'ers en
zzp’ers te helpen bij deze verandering, vindt op 27 oktober van
19.00 tot 21.00 uur een online focusgroep plaats. Bent u
ondernemer en wilt u meepraten? Geef u dan hier op. Meer
informatie over de toegangseisen van de zones vindt hier.

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke raad van
betrokken burgers uit Landsmeer die de gemeente gevraagd en
ongevraagd advies geeft op het gebied van het sociaal domein. Het
sociaal domein gaat o.a. over opgroeien, ouder worden, mantelzorg
en armoede. De ASD is op zoek naar jongere mensen in verband
met het jeugdbeleid, naar mensen met kennis en/of ervaring binnen
de participatiewet en psychische ondersteuning. Heeft u interesse?
Maak dan een afspraak met voorzitter Richard Quakernaat, telefoon
06 58807719 of mail. Ook kunt u op woensdag 20 oktober a.s. een
vergadering van de ASD bijwonen.

Gratis opfrissen van verkeerskennis
Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer worden bijgespijkerd over de
nieuwste verkeersregels? Geef u dan op voor een opfriscursus onder
leiding van een deskundige van Veilig Verkeer Nederland.
Inschrijven kan hier. De opfriscursus (voor 55-plussers) vindt plaats
op woensdag 3 én woensdag 10 november van 13.00 tot 15.00 uur
(deelname op beide dagen is verplicht). Locatie: SamenMeer, Dr.
M.L. Kingstraat 2b, Landsmeer. NB. Bij SamenMeer heeft u een
coronabewijs nodig.

Startersevenement Zaanstreek-Waterland
Een bedrijf beginnen doe je niet zomaar. Het begint met een idee,
maar waar begin je en hoe ga je verder? Kom maandag 8 november
a.s. om 19.00 uur naar het gratis startersevenement voor de regio
Zaanstreek-Waterland en krijg antwoord op jouw
ondernemersvragen. Het vindt plaats in gemeentehuis Purmerend,
Purmersteenweg 42. Klik hier voor meer informatie over het
programma en om in te schrijven.

Nieuws van de gemeenteraad
De raadsvergadering van 30 september had een lange agenda en is
uiteindelijk voortgezet op 7 oktober. Monique Hop van Lijst Hop &
Honing schreef in de raadscolumn wat er heeft
plaatsgevonden. Lees hier haar column ‘Een heuglijk bericht,
innovatie en speculatie en een veel te volle agenda!’. Op donderdag
14 oktober vindt een commissievergadering plaats met op de
agenda o.a. Terras aan de Breek en Huisvestingsverordening
Landsmeer 2021. U bent wederom welkom om in te spreken.

Vacatures
We hebben momenteel de volgende vacatures:
Bestuursadviseur
Financieel adviseur

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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