.

Bekijk de webversie

Week 51 - Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar. Vanwege de feestdagen verschijnt de
volgende nieuwsbrief op donderdag 13 januari 2022. Tot die tijd kunt u ons volgen
via Facebook, Instagram, Twitter en de website. Graag attenderen wij u erop dat de
burgerservicebalie in het gemeentehuis op donderdag 30 december in de avond gesloten is.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen!

Kerstboodschap van college van burgemeester en wethouders
Burgemeester Léon de Lange, wethouder Mandy Elfferich en
wethouder Erik Heinrich wensen u fijne kerstdagen, een prettige en
veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2022. Lees hun
persoonlijke boodschap.

Aangepaste afvalinzameling rond de jaarwisseling
Ondanks het vuurwerkverbod neemt de gemeente toch maatregelen
om enige overlast te voorkomen. Het afhalen van de grijze
containers wordt daarom vervroegd. De restinzameling in wijk 1
vindt plaats op maandag 27 december (in plaats van woensdag 29
december). De restinzameling in wijk 2 vindt plaats op dinsdag 28
december (in plaats van donderdag 30 december). Textiel- en
papierbakken worden afgesloten van 29 december 2021 tot en met
3 januari 2022.

Kerstboominzameling op 7 januari
De kerstbomen worden op vrijdag 7 januari in heel Landsmeer, Den
Ilp en Purmerland opgehaald. U kunt uw boom op donderdag 6
januari vanaf 20.00 uur aanbieden op de verzamelplekken voor de
rolcontainers en naast de verzamelcontainers. Als u uw boom niet
op 7 januari aanbiedt, kunt u uw kerstboom zelf naar de
gemeentewerf brengen.

Wordt de stress thuis teveel en de druk te hoog? Time-out!
Het kan iedereen gebeuren in stressvolle situaties. Wanneer thuis de
spanning teveel wordt en je alleen nog maar kunt schreeuwen. Of
als de klap valt voor je er erg in hebt. Praat erover, vraag advies en
voorkom erger. Bel Veilig Thuis op 0800-2000 of ga naar Veilig
Thuis voor een directe en anonieme chat met een medewerker. "Een
time-out is de eerste stap die jongeren en volwassenen kunnen
zetten om escalatie en geweld te voorkomen", zegt wethouder
Mandy Elffrich. "Met deze oproep willen we ervoor zorgen dat
spanningen thuis minder ver oplopen." Meer informatie

Alleen op afspraak een coronaprik
De GGD zet momenteel alles op alles om zoveel mogelijk inwoners
via de boosterprik van extra bescherming tegen het coronavirus te
voorzien. Hiervoor werft de GGD extra personeel. Voor de komende
weken is er echter nog niet genoeg menskracht van buiten de
organisatie beschikbaar om de gewenste versnelling te realiseren.
Hierdoor kan de GGD niet alle reguliere taken uitvoeren en beperkt
zich tot kritische processen, zoals Veilig Thuis en de zorg voor
zuigelingen en kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen.
Belangrijk is dat inwoners alléén met een afspraak een prik kunnen
halen op één van de priklocaties. Dit geldt voor de boosterprik,
maar voorlopig ook voor de eerste en tweede prik. Meer informatie.

Coronasteun voor ondernemers verlengd tot en met maart 2022
Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14
januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die
beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te
helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Wilt u
weten om welke steun het gaat of wilt u graag advies? Kijk dan op
onze website.

Nieuws van de gemeenteraad
Vanavond vindt de laatste raadsvergadering van dit jaar plaats. Kijk
hier voor de stukken en om live mee te kijken. De eerstvolgende
commissievergadering is op donderdag 20 januari 2022.

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

Vacatures
Bent u geïnteresseerd in een baan bij de gemeente Landsmeer? Dan nodigen we u uit om te kijken of een
van de vacatures ansluit bij uw ervaring en interesse. Kijk hier voor meer informatie.

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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