.

Bekijk de webversie

Week 46 - De aankomst van Sinterklaas afgelopen weekend in Landsmeer, Purmerland en Den Ilp
was een succes. Ondanks de extra coronamaatregelen kon het feest gelukkig gewoon
doorgaan. De stemming in de straten was vrolijk en Sinterklaas werd tijdens zijn tocht op
zaterdag en zondag warm onthaald door iedereen.

Hart onder de riem door burgemeester Léon de Lange
Burgemeester Léon de Lange verspreidde naar aanleiding van de
aangescherpte coronamaatregelen, die afgelopen vrijdag werden
aangekondigd, een bericht gericht aan alle inwoners. Hierin laat de
burgemeester weten dat hij de frustratie deelt die velen zullen
voelen, maar hij doet ook een oproep aan alle inwoners om de
maatregelen na te leven. U kunt hier zijn boodschap lezen.

Afgelast: ontbijt voor ondernemers op vrijdag 19 november
Vrijdag 19 november is de Dag van de Ondernemer, een dag waarop
de gemeente Landsmeer haar ondernemers in het zonnetje wilde
zetten door ze een ontbijt aan te bieden. Helaas zal het
ondernemersontbijt en de flitsbezoeken aan de ondernemers, door
de aangescherpte coronamaatregelen en het gebrek aan animo, niet
doorgaan. Wij bedanken de ondernemers in onze gemeente voor het
creëren van werkgelegenheid en het bijdragen aan een levendig
Landsmeer. Wij hopen dat zij ondanks deze coronatijd hun
bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk kunnen voortzetten en steun
vinden bij elkaar.

Windmolens in Amsterdam: welke keuze zou u maken?
Er komen extra windmolens in Amsterdam. Om te kunnen bepalen
waar de nieuwe windmolens het beste kunnen komen, wil de
gemeente Amsterdam uw mening horen. Daarom kunt u meedoen
aan een enquête over dit onderwerp. Door mee te doen draagt u bij
aan informatie voor de Amsterdamse gemeenteraad. Hiermee kan
zij straks een betere keuze maken over de mogelijke locaties voor
windmolens in Amsterdam. U kunt meedoen tot en met 1 december
2021. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15
minuten. Lees verder.

Eerste respijthuis opent de deuren in Zaanstreek-Waterland
Het eerste respijthuis, waar mantelzorgers de zorg van hun
zorgvrager even over kunnen laten nemen, opent de deuren in
Zaanstreek-Waterland! Op de nationale dag van de mantelzorg
hebben acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland, De Zorgcirkel en
het Zorgkantoor officieel de sleutel van Het Buitenhuis gekregen.
Het is het eerste respijthuis binnen Zaanstreek-Waterland met
professionele logeerzorg en dagactiviteiten. Het Buitenhuis in
Wijdewormer is vanaf januari 2022 open. Lees verder.

Gratis webinar juridische zaken voor (startende) ondernemers
Juist in deze tijd is het belangrijk juridisch uw zaken goed op orde
te hebben. Heeft u ook vragen als: met welke vormen van
aansprakelijkheid krijg ik te maken, hoe dek ik mij als ondernemer
in tegen corona/pandemieën en met welke regels van de AVG moet
ik rekening houden? Marije Sliphorst-Dekker (Abma Advocaten)
en Joeri Goede (Startersloket) nemen u mee door de juridische
jungle van het ondernemerschap. Het webinar begint om 19.00 uur.
Meer informatie.

Meldingen over aangeboden kavels
De gemeente ontvangt de laatste tijd meldingen over mails waarin
staat dat de ontvanger is ingeloot voor een kavel in Landsmeer. Het
gaat hier om percelen die zich meestal in het bestemmingsplan
‘landelijk gebied 2009’ bevinden. Deze percelen zijn bedoeld voor
agrarisch gebruik en zijn niet bestemd voor woningen. Er zijn bij de
gemeente momenteel geen plannen om hierin verandering te
brengen. Check altijd de bestemming van het aangeboden perceel
in het geldende bestemmingsplan. Hierin staat namelijk hoe
een perceel bebouwd en gebruikt mag worden.

Nieuws van de gemeenteraad
Tijdens de raadsvergadering van 11 november werden de
bestuursrapportage 2 en de begroting 2022 vastgesteld. Daarnaast
werd Tobias Honing geïnstalleerd als raadslid onder Lijst Hop en
Honing. PvdA fractievertegenwoordiger Mark Jan Prins schreef de
raadscolumn over deze avond. Lees hier zijn column genaamd
‘Gemeentebegroting 2022 niet unaniem aangenomen; ook juffrouw
Kikkerbil lijkt in Landsmeer te wonen’. Op donderdag 18 november
kunt u de commissievergadering live volgen of later terugkijken via
deze link.

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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