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In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de verlenging van de lockdown die het kabinet
gisteravond tijdens de persconferentie aankondigde.

Lockdown wordt verlengd
De besmettingen dalen, maar nieuwe varianten van het coronavirus
winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten zijn
besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom heeft
het kabinet besloten dat de lockdown wordt verlengd. Wel gaan
basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open.
Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op
vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. Lees verder.

Geen windturbines in Landsmeer
In de afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar het draagvlak
voor verschillende zoekgebieden voor windturbines en zonneweides
in Landsmeer, waaronder langs de A10. Inwoners zijn door middel
van een participatietraject bestaande uit een bewonersavond en een
enquête gevraagd naar hun mening over deze zoekgebieden. Op
donderdag 28 januari is tijdens de raadsvergadering, in lijn met de
uitkomsten van de enquête onder de inwoners, besloten dat er geen
windturbines komen in Landsmeer. Lees verder.

Vervoer nodig naar de vaccinatielocatie?
WelzijnWonenPlus Landsmeer biedt ondersteuning aan ouderen en
kwetsbare inwoners die gevaccineerd moeten worden, maar niet zelf
naar de huisartsenpraktijk of vaccinatielocatie kunnen gaan.
Vrijwilligers van WelzijnWonenPlus, die in het bezit zijn van een
auto, staan klaar om hen die nog zelfstandig (met hulpmiddel)
kunnen lopen naar de vaccinatielocatie te brengen. Lees verder.

Online Ouderschapscurus: ‘In de tropenjaren’
Misschien heeft u soms het idee als ouder dat uw kind(eren) uw
agenda bepalen en dat u nauwelijks nog tijd voor elkaar of uzelf
heeft. Dan is het tijd voor actie, want iedereen heeft af en toe
ontspanning nodig om de tropenjaren (en coronatijd) vol te houden.
Maar hoe doet u dat? Als inwoner van Landsmeer kunt u hier meer
informatie vinden en zich kosteloos inschrijven voor de online
cursus 'In de tropenjaren'. Deze cursus kunt u op een door u
gewenst moment volgen en biedt actuele wetenschappelijke
inzichten en praktische tools om zelf mee aan de slag te gaan.

Omdenkcoaching voor vastgelopen ZZP’ers
Bent u als ZZP’er vastgelopen door de coronamaatregelen en lijkt
een uitweg ver weg? De Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
helpt ZZP’ers met één op één coaching weer op weg. Middels deze
BVL ‘omdenkcoaching’ krijgt u de kans om te sparren met een
ervaren ondernemer. Samen kan buiten de gebaande paden gedacht
worden voor het vinden van creatieve oplossingen om zo weer de
regie over uw bedrijf te krijgen. Wilt u een eerste kennismaking?
Stuur een mail naar Ellen Metgod (voorzitter) of Léon van Riel
(penningmeester).

Webinar Startersloket: ‘Start uw eigen bedrijf’
Als u plannen heeft om een eigen bedrijf te starten en u wilt weten
waar u allemaal rekening mee moet houden, dan kunt u meedoen
aan een gratis webinar van het Startersloket. Hier kunt u antwoord
krijgen op uw persoonlijke ondernemersvragen.

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.

Nieuws van de gemeenteraad
In de Benen Op Tafel sessie van donderdag 11 februari a.s. staat
onder andere een kennismaking met de heer Arre Zuurmond, de
Ombudsman van de Metropool Amsterdam, op de agenda. De
Ombudsman van de Metropool Amsterdam is een overheidsdienst,
die als taak heeft om onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening
van de gemeentelijke overheid waar nodig te herstellen en waar
mogelijk te voorkomen. Via deze link leest u wat verder op de
agenda staat en kunt u de vergadering live volgen.
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