.

Bekijk de webversie

Week 48 - Dit weekend zullen velen Sinterklaas gaan vieren. Krijgt u bezoek tijdens pakjesavond?
Het advies is om thuis niet meer dan 4 gasten per dag te ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen daarbij niet mee. Maar de basisregels, zoals afstand houden en zorgen voor frisse lucht,
blijven dan wel belangrijk. We wensen iedereen veel plezier!

Pubers, opvoeding en alcohol
Heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar? Dan kunt u
deelnemen aan een gratis online bijeenkomst over pubers,
opvoeding en alcohol op dinsdag 7 december van 19.30 tot 20.30
uur. Carolien Ostermann (pedagoog van de GGD) en Ester Teunen
(preventiedeskundige van Brijder Jeugd) gaan in op o.a. de puberteit
en het puberbrein, de invloed van alcohol en hoe u het gesprek
hierover kunt aangaan met uw kind. Tijdens het webinar kunt u via
een afgeschermde chat vragen stellen aan de experts. Het webinar
wordt georganiseerd door Gemeente Landsmeer, Brijder Jeugd en
GGD Zaanstreek-Waterland. U kunt zich hier aanmelden.

Gemeente sluit koop- en anterieure overeenkomst Resort Breeck
De gemeente Landsmeer gaat de koop- en anterieure overeenkomst
sluiten voor Resort Breeck, een vakantieresort dat over een aantal
jaar gerealiseerd moet gaan worden nabij de A10. De gemeente zet
al geruimere tijd in op ontplooiing van de recreatieve en toeristische
economische activiteiten. Daar sluit deze ontwikkeling goed bij aan.
Meer informatie. (Beeld: schetsontwerp Marc Prosman Architecten)

Herstel defecte straatverlichting
De defecte straatverlichting, waar we al een tijd mee te maken
hebben, wordt van maandag 6 tot en met donderdag 9 december
aangepakt. De aannemer zal in de avond en nacht tussen 19.30 en
03.00 uur de storingen aan de lantaarnpalen herstellen. Doordat de
verlichting dan is ingeschakeld kunnen de herstelwerkzaamheden
beter gecontroleerd worden. We verwachten dat de werkzaamheden
geen (geluids)overlast met zich meebrengen. Op donderdag 9
december zal de aannemer overdag masten op de Van Beekstraat
recht zetten. Ziet u een defecte lantaarnpaal? Meld het dan aan de
gemeente via Fixi. (Foto: Ria de Boer)

Grondsanering en vervanging riool aan Zuideinde 91A t/m 95
Aannemer De Bie Infra gaat vanaf maandag 6 december 2021
grondsanering toepassen en een deel van het riool vervangen aan
het Zuideinde ter hoogte van huisnummer 91A tot en met 95.
Vanwege de werkzaamheden is de doorgang door de bussluis op
het Zuideinde (tussen nummer 97 en 116) niet mogelijk van 6 tot en
met 17 december 2021. De bushaltes worden tijdelijk verplaatst
naar de nabijgelegen IJdoornlaan.

Beperk overlast van hout stoken voor uzelf en uw omgeving
De dagen worden flink kouder en ongetwijfeld dat u weer wat vaker
de houtkachel of open haard aansteekt. Hierbij ontstaat rook en het
fijnstof in die rook verslechtert de luchtkwaliteit in uw directe
omgeving. Wilt u toch een vuurtje aansteken? Volg dan deze tips.
Want er komt minder schadelijke rook vrij als u op de juiste manier
stookt.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 25 november jl. vond de online raadsvergadering
plaats. Er is die avond besloten over o.a. de kapitaalstructuur
Alliander, een omgevingsvergunning voor zes huurappartementen
en het beleidsplan groenbeheer waarbij er twee amendementen zijn
ingediend. Nicole Groen, raadslid D66, schreef over de
raadsvergadering de column Groenbeleid: integraal kijken naar
binnenstedelijk en landelijk groen Landsmeer. Lees de column hier.
Vanavond start de commissievergadering om 20.00 uur met een
volle agenda. Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering
online plaats. Via deze link kunt u de vergadering live 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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