.

Bekijk de webversie

Week 47 - De feestdagen staan voor de deur en velen gaan online of in de winkel sinterklaas- en
kerstinkopen doen. Vergeet niet dat sinds woensdag 24 november iedereen van 18 jaar en ouder
weer verplicht is om anderhalve meter afstand te houden tot elkaar, behalve als zij op één adres
wonen. U kunt er meer over lezen op de website van de Rijksoverheid.

Gemeente zet ondersteuning van de Zoete Inval voort
Sommige bewoners van de gemeente Landsmeer hebben moeite om
aansluiting te vinden bij activiteiten, maar willen wel graag andere
bewoners ontmoeten. Voor hen organiseren De Zorgcirkel en
SamenMeer elke woensdag de Zoete Inval in de Keern (Marktplein
12). Iedereen is welkom, ook mensen die door dementie, een
beroerte of door andere omstandigheden beperkingen hebben. Om
half 11 is er koffie gevolgd door diverse activiteiten en lunch. De
ochtenden lopen zo goed dat de gemeente dit initiatief in 2022
blijft ondersteunen. Wilt u deelnemen aan de Zoete Inval? Bel dan
met SamenMeer (020-4824910). Voor deelname is geen verwijsbrief
of indicatie nodig. Bij binnenkomst wordt om uw
coronatoegangsbewijs gevraagd.

Uitbreiding steun ondernemers na nieuwe coronamaatregelen
Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de
nieuwe coronamaatregelen die sinds 13 november gelden. Het
kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten
Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL). Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door
het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt
er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de
sportsector.Kijk hier voor meer informatie.

Samenwerking in de zorg voor ouderen in Zaanstreek-Waterland
In Zaanstreek-Waterland zijn veel organisaties met en voor ouderen
actief. Denk aan ouderenzorgorganisaties, zorgverzekeraars,
ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, gemeenten en
woningbouwcorporaties. Zij geven aan dat de zorg voor ouderen
beter kan. Er is een tekort aan personeel en passende woningen.
Maar er liggen ook kansen door digitalisering en technologische
vooruitgang. Al die ontwikkelingen kun je niet in je eentje of als
individuele organisatie aan. Daarom is een groep partijen gestart
met de regionale samenwerking GOUD in Zaanstreek-Waterland.
Lees verder.

Coronaproof Zwanger en Fit Cursus
Bent u zwanger? Gefeliciteerd! Wilt u zich in deze tijden liever met
een cursus thuis voorbereiden op de bevalling? Dat kan! U kunt
online de cursus ‘Zwanger en Fit’ van GGD Zaanstreek-Waterland
volgen. Deze cursus bereidt u voor op de bevalling en het
ouderschap vanuit uw eigen vertrouwde huis, in groepsverband op
afstand. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van
GGD Zaanstreek-Waterland.

Vacatures
Bent u geïnteresseerd in een baan bij de gemeente Landsmeer? Dan
nodigen we u uit om te kijken of een van de volgende vacatures bij
uw ervaring en interesse aansluit:
- Financieel Adviseur senior
- Financieel Adviseur
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
- Beleidsmedewerker Omgevingsrecht (junior functie).
Kijk hier voor meer informatie.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 2 december a.s. vindt de commissievergadering
plaats. Op de agenda staat o.a. de Notitie Uitgangspunten Integraal
Huisvestingsplan Landsmeer (IHP), waarin uitgangspunten over
schoolgebouwen worden opgenomen. Het doel van de IHP is het
huisvesten van leerlingen en personeel in kwalitatief hoogwaardige
en passende schoolgebouwen. Verder staat de Verordening
Jeugdhulp Landsmeer 2022 op de agenda. Het uitgangspunt van de
verordening is goede en passende hulp voor kinderen en gezinnen
die dat nodig hebben. Benieuwd naar de afhandeling van deze
onderwerpen? Volg de vergadering 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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