.

Bekijk de webversie

Week 44 - Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. Daarom is per 6 november
op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht. Alle huidige
coronamaatregelen vindt u hier.

Opening speelplek Rhijnestein/Brederode
Afgelopen zaterdag opende wethouder Mandy Elfferich
onder veel belangstelling van buurtbewoners de nieuwe
speelplek in Rhijnestein/Brederode. Het was ondanks de
regen een leuke middag met schmink en limonade. De
speelplek is het eerste kleine project van Havenzathe dat
is afgerond en tot stand kwam in overleg met de
bewoners. Gezamenlijk is bepaald hoe de speelplek eruit
moest zien en welke speeltoestellen er moesten komen.
In juli was de speelplek klaar. In november komt ook de
beplanting en dan is de speelplek écht af.
(Foto: Ria de Boer)

Vrijdag 19 november: ontbijt voor Landsmeerse ondernemers
Bent u ondernemer? Dan zetten wij u op vrijdag 19 november, de
Dag van de Ondernemer, in het zonnetje. Want u bent van grote
waarde voor de gemeente door het creëren van banen en door uw
bijdrage aan een levendige gemeente. Het college wil u daarvoor
bedanken en nodigt u uit voor een gezamenlijk ontbijt in het Wapen
van Landsmeer. In de middag brengt het college flitsbezoeken aan
ondernemers die zich hiervoor aanmelden. Uiteraard houden we
rekening met de dan geldende coronamaatregelen. Lees hier over
het ontbijt, de flitsbezoeken en hoe u zich kunt aanmelden.

Vrijwilligers in het zonnetje: aanmelden kan tot 10 november
Op dinsdag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. We hebben
onze vrijwilligers meer nodig dan ooit en willen hier ook dit jaar
speciaal aandacht aan besteden. We hebben daar uw hulp bij
nodig! Kent u iemand die zich het afgelopen jaar bijzonder heeft
ingezet binnen uw vereniging of organisatie? Of misschien juist daar
buiten, gewoon op eigen initiatief? Geef het aan ons door. Klik hier
voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Zonnetje voor vrijwilligers van Landsmeer Schoon
Zaterdag reikte wethouder Mandy Elfferich in het Wapen van
Landsmeer een zonnetje uit aan alle vrijwilligers van Landsmeer
Schoon. Eigenlijk zouden ze het zonnetje al vorig jaar ontvangen,
maar toen was een feestelijke bijeenkomst vanwege de
coronamaatregelen niet mogelijk. De vrijwilligers van Landsmeer
Schoon ontvingen het zonnetje vanwege hun tomeloze inzet om
onze gemeente schoon te houden. Wethouder Elfferich moedigde
hen aan om hun goede werk voort te blijven zetten. Na de uitreiking
gingen de vrijwilligers weer vol goede moed op pad om te
schoonwandelen in Landsmeer.

Bewegen met plezier bij Gym Extra
Bewegen is goed voor iedereen. Soms kunnen kinderen minder
makkelijk meedoen, bijvoorbeeld vanwege motorische
achterstanden, ziekte of weinig zelfvertrouwen. Voor die kinderen is
Gym Extra! Bij Gym Extra oefenen kinderen met verschillende
sporten. De sportcoach geeft ze het vertrouwen om nieuwe dingen
te proberen. Het doel is dat alle kinderen met plezier bewegen in
een veilige omgeving. De lessen worden gegeven in kleine groepjes
en vinden elke woensdag plaats van 14.30 tot 15.30 uur in de
sporthal van Landsmeer. Schrijf uw kind in op Noord-Holland Actief
of mail de naam van uw kind en uw telefoonnummer naar Gezond
Opgroeien.

Bezoek zaterdag 6 november een duurzaam huis in de buurt
Gastvrije inwoners van gemeente Landsmeer laten zien hoe het is
om te wonen in een duurzaam huis. Bent u benieuwd wat zij hebben
gedaan en wilt u inspiratie opdoen voor uw eigen huis? Bezoek dan
een duurzaam huis op zaterdag 6 november tijdens de Nationale
Duurzame Huizen Route. Kijk hier welke huizen in de buurt u kunt
bezoeken.

Nieuws van de gemeenteraad
Donderdag 28 oktober 2021 vond de raadsvergadering plaats.
Jacobien van Boeijen van GroenLinks schreef in de raadscolumn wat
er die avond plaatsvond. Lees hier haar column ‘Terras aan de Breek
gaat rekening houden met natuur!’ De volgende raadsvergadering is
gepland op 11 november. Dan worden de begroting van 2022 en de
bestuursrapportage behandeld. Vanwege de nieuwe
coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk op de publieke
tribune plaats te nemen. Volg de vergaderingen daarom live via de
website.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
De (verplichte) publicaties zoals deze gepubliceerd zijn in het Kompas van deze week.

Meer nieuws
Voor de cursus positief opvoeden zijn nog een paar plekken, dus wees er snel bij! De cursus start op 9
november. Opgeven kan per mail.

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

Copyright © 2021, Gemeente Landsmeer, Alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor "Nieuwsbrief gemeente Landsmeer".
Privacy
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U kunt hier uw voorkeuren wijzigen.
Privacyverklaring
Voeg nieuwsbrief@landsmeer.nl toe aan uw adresboek om er zeker van te zijn dat u alle nieuwsbrieven
ontvangt.

