.

Bekijk de webversie

Week 42 - Op de Dag van de Mantelzorg wordt speciaal voor alle mantelzorgers uit de regio een
bijeenkomst georganiseerd in restaurant Twiske Haven. Aanmelden kan tot 1 november. Lees
hierover in deze nieuwsbrief.

Informatieavond voor partijbesturen over verkiezingen
Op dinsdag 26 oktober a.s. van 20.00 tot 21.30 uur organiseert de
gemeente Landsmeer een informatiebijeenkomst voor de politieke
partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
2022. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de stappen
die u daarvoor moet ondernemen. Kijk hier voor informatie en
aanmelden.

Klankbordgroepen windmolens in Amsterdam
In mei 2021 heeft Amsterdam de zoekgebieden voor de nieuwe
windmolens aangewezen. Nu, in de reflectiefase, worden er
verschillende activiteiten georganiseerd om ervoor te zorgen dat
Amsterdammers en belanghebbenden nog een keer hun wensen en
zorgen kunnen aangeven. Wilt u deelnemen aan een
klankbordgroep? Schrijft u zich dan in voor 26 oktober a.s. Meer
informatie.

10 november: Dag van de Mantelzorg
10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zijn
onzichtbare helden. Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of
buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. In de week van 10 november
staan mantelzorgers in de schijnwerpers: hun zorg mag gezien
worden. Daarom organiseert de SMD op 10 november, samen met
de gemeenten Oostzaan en Landsmeer, een bijeenkomst in
restaurant Twiske Haven voor alle mantelzorgers uit de regio.
Aanmelden kan vóór 1 november a.s. Kijk hier voor meer informatie.

Op zoek naar groene straten in Landsmeer
We zijn op zoek naar groene straten in gemeente Landsmeer! Heeft
u de straat vergroend met bijvoorbeeld geveltuintjes, planten in
plaats van tegels of het plaatsen van regentonnen? En bent u trots
op het resultaat? Doe dan mee aan 'Groene Straten Gezocht'.
Iedereen kan meedoen! Stuur ons (voor 25 oktober) een foto van uw
straat met een omschrijving van wat u in de straat heeft gedaan. De
winnende straat wordt op passende wijze in het zonnetje gezet. De
uitreiking vindt plaats tijdens de Nationale Klimaatweek (28 oktober
t/m 5 november).

Doet u al mee met de zonnepanelenactie Landsmeer?
Besparen op uw energierekening door zelf duurzame energie op te
wekken? Met de zonnepanelenactie in gemeente Landsmeer kunt u
tegen een gunstige prijs zonnepanelen aanschaffen. Tot nu toe zijn
er al 121 aanvragen gedaan voor een vrijblijvende offerte. Als u ook
gebruik wilt maken van het aanbod, dan heeft u als particulier het
voordeel dat de btw kan worden teruggevraagd bij de
Belastingdienst. Binnen deze actie kan een administratiekantoor dit
gratis voor deelnemers verzorgen. Inschrijven kan tot 21 december
2021. Een van de installateurs neemt contact met u op voor verdere
afspraken.

Borstel- en veegronde vanaf 25 oktober
Vanaf maandag 25 oktober zal de aannemer op verschillende
plekken in de gemeente onkruid weghalen tussen stenen en tegels.
De aannemer zal met borden aangeven waar er geborsteld en
geveegd gaat worden, zodat u hiervan op de hoogte bent.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 28 oktober a.s. vindt de raadsvergadering plaats. De
raad gaat in debat over de omgevingsvergunning van het terras aan
de Breek en de 40%-versie Omgevingsvisie. De volledige agenda
vindt u hier. U kunt de vergadering fysiek bijwonen in het
gemeentehuis of live volgen via de website.

Vacatures
We hebben momenteel de volgende vacatures:
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Beleidsmedewerker Omgevingsrecht
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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