.

Bekijk de webversie

Week 45 - Dit weekend is het zover: dan komt Sinterklaas aan in Nederland. Hij brengt natuurlijk
ook een bezoek aan Landsmeer, Purmerland en Den Ilp. Lees erover in deze nieuwsbrief.

Buitenexpositie bij Twiskemolen geopend
Op vrijdag 5 november onthulden wethouders Erik
Heinrich (Landsmeer) en Rosemarijn Dral (Oostzaan) de
buitenexpositie ‘Een lokale ode aan het landschap’ bij de
Twiskemolen. Hier zijn vijf foto’s te zien die waren
ingezonden voor de fotowedstrijd ‘Ode aan het Laag
Hollandse landschap’, georganiseerd door Bureau
Toerisme Laag Holland. De vijf foto's van Oostzaan en
Landsmeer (onder andere deze van Ria de Boer) hebben
de wedstrijd uiteindelijk niet gewonnen, maar zijn zó
mooi, dat ze nu te zien zijn in de buitenexpositie. De
expositie is gratis te bezichtigen.

Hij komt, hij komt!
Dit weekend komt Sinterklaas aan! Zaterdag 13 november maakt hij
een tocht door Landsmeer, zodat alle kinderen in het dorp hem
kunnen zien. Sinterklaas start om 13.00 uur op de hoek
Noordeinde/Lisstraat. Bekijk hier de route en het programma. Op
zondagmiddag maakt Sinterklaas een tocht door Purmerland en Den
Ilp. Hij komt om 13.30 uur langs de kerk in Purmerland en rijdt
vervolgens richting Den Ilp. Meer informatie vindt u hier. Houd via
bovenstaande links de berichten goed in de gaten in verband met
eventuele wijzigingen en de coronamaatregelen.

Ontheffing inrijverbod
Om sluipverkeer tussen Purmerend en Amsterdam en andersom
tegen te gaan en om de verkeersdruk op het lint van
Purmerland/Den Ilp/Landsmeer te beperken, is er een inrijverbod
ingesteld. Voor het verkeer vanuit Purmerend geldt een inrijverbod
Purmerland tussen 06.00 en 09.00 uur. Vanuit Amsterdam geldt een
inrijverbod Den Ilp tussen 16.00 en 19.00 uur. In het weekend en
op erkende feestdagen geldt het verbod niet. Woont of werkt u in
Landsmeer? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Moet u om een
andere reden in Landsmeer zijn? Dan kunt u onder voorwaarden ook
in aanmerking komen voor een ontheffing. De aanvraag kan digitaal
gedaan worden via onze website.

Prikken zonder afspraak
Heeft u geen coronavaccinatie en wilt u deze toch gaan halen? Dan
kunt u in de regio Zaanstreek-Waterland voor de eerste prik iedere
week op verschillende plekken zonder afspraak terecht. U hoeft
alleen uw identiteitsbewijs en een mondkapje mee te nemen. Als u
zonder afspraak binnenwandelt voor de eerste prik, wordt daarna
direct een afspraak voor een tweede vaccinatie ingepland. Kijk hier
waar u een coronavaccinatie kunt halen.

Themabijeenkomst 'Eten, ja gezellig'
Is het eten bij u thuis vaak een strijd? Weigert uw kind te eten? Of
gaat uw kind steeds van tafel? Volg dan de themabijeenkomst 'Eten,
ja gezellig'. Tijdens deze bijeenkomst besteedt een pedagogisch
adviseur van de GGD onder andere aandacht aan deze en andere
vragen over opvoeding aan tafel. Daarnaast is er ruimte om samen
met andere ouders ervaringen uit te wisselen, kunt u vragen stellen
en worden er tips en adviezen gegeven. De themabijeenkomst vindt
plaats op 17 november van 20.00 tot 21.30 uur in het Middelpunt in
Landsmeer. U kunt zich per e-mail aanmelden.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 18 november vindt de commissievergadering plaats.
Op de agenda staat o.a. het beleidsplan groenbeheer. Dit
beleidsplan legt vast hoe we als gemeente met het groen
omgaan, nu en in de toekomst. Het is in eerste instantie gericht op
het beheren van het openbaar groen, maar geeft ook inzicht in hoe
andere opgaven daarin passen.Verder staat de
omgevingsvergunning voor de realisatie van zes
huurappartementen op de agenda, waarvan er twee onder de
maximale sociale huurgrens worden gerealiseerd. U kunt de
vergadering hier volgen.

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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