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We blijven helaas in ieder geval nog tot en met 9 februari 2021 in lockdown. Maar hoe zit het nu
met de bereikbaarheid van het Middelpunt in Landsmeer? U leest erover in deze nieuwsbrief.

Verlenging lockdown
We blijven in ieder geval tot en met 9 februari 2021 in lockdown.
Mede door de beperkte daling van het aantal besmettingen en door
de dreiging van de Britse coronavariant blijven de geldende
maatregelen van kracht. De invloed van de Britse variant bepaalt of
basisscholen en kinderopvang eventueel op 25 januari 2021 weer
open kunnen. Wij willen u op het hart drukken zich de komende tijd
aan de maatregelen te blijven houden en kijken samen met u uit
naar betere tijden!

Ondanks corona kunt u veilig een Wmo-melding doen
Het Middelpunt is het centrum voor zorg en welzijn van de
gemeente. Hier kunt u als inwoner een Wmo-melding (Wet
maatschappelijke ondersteuning) doen, bijvoorbeeld als u hulp
nodig heeft bij het huishouden of wanneer u een scootmobiel moet
aanvragen. Vanwege de coronamaatregelen is het Middelpunt
gesloten, maar de medewerkers zijn wel gewoon bereikbaar voor u.
Arjan Bos is zorgregisseur Wmo en vertelt hoe zo'n melding nu in
z'n werk gaat. Lees verder

Denk ook mee over de toekomst van Landsmeer
Tot nu toe deden ruim 200 Landsmeerders mee aan de enquête over
de Omgevingsvisie. Daarbij geven ze aan dat ze het meest trots zijn
op de natuur en de bijzondere ligging. Ook de
recreatiemogelijkheden worden zeer gewaardeerd. Bijna de helft van
de Landsmeerders vindt het belangrijk dat er woningen bijkomen,
met name voor starters. Wilt u ook uw mening geven? Dat kan nog
tot uiterlijk 31 januari.

Digitale Afvalkalender
Vergeet u in de hectiek van de dag ook weleens uw afvalcontainers
buiten te zetten of twijfelt u welk afval er die dag wordt ingezameld?
Dat is met de digitale afvalkalender 2021 verleden tijd. Dankzij één
van onze inwoners is het nu mogelijk de juiste data en afhaalstroom
in enkele minuten in uw digitale agenda te zetten. Op onze website
selecteert u uit drie opties uw wijk: Oostzijde, Westzijde of
Purmerland/Den Ilp/Kanaaldijk. De betreffende agenda downloadt
dan automatisch in uw mail- of telefoonagenda. Samen houden we
ook in 2021 Landsmeer schoon!

Zo doe ik dat in coronatijd! Online bijeenkomsten voor ouders
De coronatijd is een lastige en brengt voor een ieder uitdagingen
mee. Maar sommige ouders/verzorgers krijgen het extra lastig.
Bijvoorbeeld die van jongeren met autisme waar de benodigde
structuur wegvalt of ouders/verzorgers van pubers die het
bijhouden van sociale media als één van hun belangrijkste dagtaken
beschouwen nu het face to face contact minimaal is. Voor beide
situaties biedt MEE via Zoom een online informatiebijeenkomst op
26 januari (Jongeren met autisme in Coronatijd) en 28 januari (Social
media en – moeilijk lerende – pubers). Voor beide cursussen geldt
dat u zich kunt aanmelden via Mee.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is gestart
Om burgers, bedrijven en organisaties van dienst te kunnen zijn,
gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Als er een fout in
deze gegevens staat, moet dit aangepast worden. Soms is dat lastig,
omdat niet altijd duidelijk is bij welke organisatie men precies moet
zijn. Zo kunnen meerdere organisaties bij de fout betrokken zijn.
Het MFO brengt mensen en overheidsorganisaties met elkaar in
contact om samen naar een oplossing te zoeken.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
De (verplichte) publicaties over bekendmakingen, vergunningen en overige mededelingen zoals deze
gepubliceerd zijn in het Kompas deze week.

Meer nieuws
- Nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? Maak een afspraak!
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Wanneer kunt u bij ons terecht

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZIJN ER AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken.
‘Middelpunt’, centrum voor wonen, welzijn en zorg van de gemeente Landsmeer is alleen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 - 12.00 uur: 020 487 71 24

Copyright © 2020, Gemeente Landsmeer, Alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor "Nieuwsbrief gemeente Landsmeer".
Privacy
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U kunt hier uw voorkeuren wijzigen.
Privacyverklaring
Voeg nieuwsbrief@landsmeer.nl toe aan uw adresboek om er zeker van te zijn dat u alle nieuwsbrieven
ontvangt.

