.

Bekijk de webversie

Week 23 - In deze nieuwsbrief attenderen we u onder andere op een enquête voor ondernemers
en op de schoonwandeling van zaterdag 12 juni. Komende vrijdag start het EK voetbal. Helaas
kunnen de wedstrijden niet op grote schermen buiten of in een café bekeken worden. Maar thuis
in klein gezelschap (met maximaal 4 bezoekers) mag uiteraard wel. Veel plezier alvast!

Enquête voor ondernemers in Landsmeer
De gemeente Landsmeer wil haar ondernemers in deze coronacrisis
helpen waar dat kan. Er is een steunpakket van de Rijksoverheid
waarmee de gemeente aanvullende maatregelen heeft getroffen.
Ook kunt u terecht bij het zelfstandigenloket van de gemeente
en/of bij het ondernemersloket van de gemeente Purmerend.
Waarmee kunnen we verder van betekenis zijn voor u? Vul de
enquête in en laat ons weten hoe wij u kunnen adviseren en helpen.

Nieuwe speelplek Rhijnestein/Brederode in de maak
Afgelopen maandag schommelde wethouder Mandy Elfferich nog
een laatste keer in de speeltuin Rhijnestein/Brederode. Daarna is
gestart met de sloop van de huidige speelplek, zodat hier de
komende weken de - door jullie gekozen - prachtige nieuwe
speelplek aangelegd kan worden. We kijken samen met jullie uit
naar het eindresultaat, waar vanaf 19 juli gespeeld kan worden!
(Foto: Ria de Boer)

WatZr-campagne in 28 gemeenten in Noord-Holland
Met de verspreiding van duizenden bloemzaadbommetjes is op 4
juni de watZr-campagne van start gegaan in 28 gemeenten in
Noord-Holland. Een watZr is een kleine, simpele actie om het huis
of in de straat die bijdraagt aan het verminderen van droogte,
hittestress, wateroverlast en watertekort. Dat is belangrijk, want we
hebben steeds vaker te maken met extreem weer. Van hittegolven
tot hoosbuien of juist lange droge periodes. En dat zorgt voor
overlast. Gemeente Landsmeer doet van alles om overlast te
voorkomen. Maar ook uw hulp is nodig. Kijk voor informatie op
watZr.nl.

Schoonwandelen in Landsmeer op zaterdag 12 juni
Zwerfafval blijft opduiken in onze gemeente. Daarom organiseert
Landsmeer Schoon weer een schoonwandeling op zaterdag 12 juni.
De wandeling start om 10.00 uur bij de ingang van de ICL aan het
Marktplein. U kunt uw eigen ronde lopen door het dorp of bij het
talud tegenover de BP en omgeving. Ook al zijn we aan het
versoepelen, we raden toch aan om in tweetallen of met het eigen
gezin te gaan wandelen. Gebruik bij voorkeur een eigen grijper,
handschoenen, ringen en vuilniszakken. Als u deze niet heeft, dan is
er bij de start materiaal beschikbaar. Kijk voor meer informatie op
de Facebookpagina van Landsmeer Schoon.

Fundag voor jonge mantelzorgers op 19 juni
Afgelopen week was het de Week van de Jonge
Mantelzorger. Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met
iemand in hun directe omgeving met bijvoorbeeld een chronische
ziekte, psychische kwetsbaarheid of een andere
ondersteuningsbehoefte. Deze kinderen missen soms zorg en
aandacht voor zichzelf. Speciaal voor deze jongeren wordt op
zaterdag 19 juni een fundag georganiseerd. Kent u een jonge
mantelzorger? Geef hem of haar (na overleg) dan op voor de fundag!

Nieuws van de gemeenteraad
Op 27 mei 2021 vond de eerste raadsvergadering plaats onder
voorzitterschap van burgemeester Léon de Lange. Naast een nieuwe
burgemeester heeft Landsmeer ook een nieuwe interim-griffier en
een nieuwe gemeentesecretaris. "Een nieuwe tijd en nieuwe
politiek?" Lees hier wat raadslid en fractievoorzitter André La
Fontaine van Positief Landsmeer daarover te zeggen heeft.

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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