.

Bekijk de webversie

Week 43 - Huiseigenaren in de gemeente Landsmeer ontvingen eind 2020 een voucher van 70
euro waarmee energiebesparende producten gekocht kunnen worden. Heeft u de voucher nog niet
gebruikt? Lees in deze nieuwsbrief hoe u dit alsnog kunt doen. Dit kan nog tot 31 december!

Defecte straatverlichting
Zaterdagnacht gaat de wintertijd in. De dagen worden korter en het
blijft langer donker. Goed werkende straatverlichting is dan
natuurlijk heel belangrijk. We hebben de afgelopen tijd
verschillende meldingen ontvangen van defecte verlichting. Als
alleen de lamp stuk is, dan lost de gemeente dit op. Echter bij een
storing in de elektriciteitskabels zijn we afhankelijk van Liander. We
hebben er helaas geen invloed op wanneer Liander deze storingen
oplost. Ziet u een defecte lantaarnpaal? Meld het dan aan de
gemeente via Fixi. Op die manier kunnen we er zo snel mogelijk iets
aan doen.
(Foto: Ria de Boer)

Mantelzorgcompliment in Landsmeer
Vanaf 1 november kunnen mantelzorgers in Landsmeer weer het
mantelzorgcompliment aanvragen bij de SMD. Mantelzorg is zorgen
voor een naaste. Vaak doet een mantelzorger dat uit en met liefde
voor een partner, familielid, vriend of buur. Deze zorg lijkt
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zonder deze onbetaalde hulp
zou het leven er voor veel mensen heel anders uitzien. De Gemeente
Landsmeer waardeert deze inzet enorm. Daarom ligt er voor alle
mantelzorgers uit Landsmeer een bedankje klaar in de vorm van een
cadeaubon. Lees hier hoe u het mantelzorgcompliment kunt
aanvragen.

Vergeet uw voucher van 70 euro niet te gebruiken!
Heeft u uw voucher van 70 euro al gebruikt voor energiebesparende
maatregelen in huis? Deze nationale subsidieregeling is voor
huiseigenaren en loopt nog tot 31 december 2021. Mis hem niet! U
kunt de voucher gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van
ledverlichting, tochtstrips of radiatorfolie. Ook kunt u een
warmtescan van uw woning laten maken. De scan brengt in beeld
waar in uw huis energie verloren gaat, zodat u passende
maatregelen kunt treffen. Ga naar Duurzaam Bouwloket om
energiebesparende producten te bestellen of om 70 euro retour te
ontvangen op reeds gekochte producten.

Oudercursus Triple P Positief opvoeden
Positief blijven is vaak makkelijker gezegd dan gedaan…Is er vaak
strijd bij jullie thuis? Luistert je kind niet? Vind je het lastig om
grenzen te stellen? Doe dan mee met deze cursus! De cursus is voor
ouders met kinderen in de leeftijd 2 tot 12 jaar en bestaat uit vier
bijeenkomsten. De eerste is op 9 november a.s. van 19.30 tot 21.00
uur in het Middelpunt, Landsmeer. Naast de bijeenkomsten zijn er
drie telefonische sessies en een slotbijeenkomst in januari.
Aanmelden kan hier. NB. Er is een beperkt aantal plekken, dus wees
er snel bij!

Uw bedrijf in zwaar weer? Het ondernemersloket is er voor u
Het ondernemersloket is er voor alle ondernemers in Landsmeer,
Waterland, Purmerend en Beemster. De adviseurs van het loket zijn
zelf ook ondernemer en kunnen u vanuit ondernemersperspectief te
woord staan. Samen met u zoeken zij naar oplossingen en
mogelijkheden. Ook kunnen zij u helpen bij het vinden van (tijdelijk)
ander werk, of de mogelijkheden bekijken voor omscholing of
loopbaanbegeleiding. Heeft u een hele andere ondernemersvraag?
Schroom niet en bel gewoon! Het ondernemersloket is telefonisch
bereikbaar via 0299-452400. U kunt natuurlijk ook mailen.

Coronabewijs op papier
Wilt u uw coronabewijs op papier, maar heeft u geen printer? Neem
dan contact op met telefoonnummer 0800-1421. U wordt dan
doorverwezen naar een telefoonsysteem waar u zelf uw
coronabewijs via de telefoon kunt aanvragen. Zorg ervoor dat u de
volgende gegevens bij de hand heeft: uw BSN en uw postcode
waarmee u staat ingeschreven bij de gemeente. Het bewijs krijgt u
na ongeveer 5 werkdagen per post opgestuurd.

Nieuws voor startende ondernemers
Heeft u plannen om een nieuwe onderneming te starten? Volg dan
op maandag 1 november het webinar 'Sterk van start met een
ondernemingsplan'. Verder kunt u op maandag 8 november naar
het startersevenement in het stadhuis van Purmerend. Kom deze
avond netwerken en laat u informeren en inspireren. U bent
welkom!

Nieuws van de gemeenteraad
Tijdens de commissievergadering van donderdag 4 november
bespreekt de raad de bestuursrapportage en de begroting. De
bestuursrapportage is het moment waarop het college de raad
informeert over de voortgang van de lopende begroting. Het doel
hiervan is het aanbieden van een sturings- en controlinstrument
aan de raad en het rechtmatig doorvoeren van
begrotingswijzigingen. Het doel van de begroting is de raad te
infomeren over het financiële perspectief voor de komende jaren,
naar de stand van zaken van het moment. De bijbehorende stukken
vindt u hier.

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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