.

Bekijk de webversie

Week 49 - We zijn trots op alle vrijwilligers in Purmerland, Den Ilp en Landsmeer! Daarom werd
een aantal van hen afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet. Lees erover in deze nieuwsbrief.

Een zonnetje voor vrijwilligers
Dinsdag 7 december was het de Internationale Dag van de
Vrijwilliger. Daarom zijn wethouders Mandy Elfferich en Erik
Heinrich op vrijdag 3 december persoonlijk langs gegaan bij
Landsmeerse vrijwilligers om hen in het zonnetje te zetten en de
aandacht te geven die zij verdienen. Alle vrijwilligers, heel erg
bedankt voor jullie inzet! Op onze website ziet u welke vrijwilligers
in het zonnetje zijn gezet.Op de foto: Ants Tilma, secretaris van
IJsclub Hard Gaat Ie, met wethouder Erik Heinrich.

Vuurwerkoverlast
Ook dit jaar is er in onze gemeente weer veel (geluids)overlast van
vuurwerk dat, voornamelijk door jeugd, wordt afgestoken. De ene
keer loopt dit onschuldig af, een andere keer is er zoals een aantal
weken geleden, sprake van grote schade aan o.a. straatmeubilair.
Deze week is naar ouder(s)/verzorger(s) met kinderen van 10 t/m
17 jaar een brief gestuurd. Hierin worden zij opgeroepen het
gesprek met hun kinderen aan te gaan over het gebruik, de handel
en opslag van (illegaal) vuurwerk en de overlast en gevaren die dit
met zich meebrengt. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze
gemeente een plek is én blijft waar men veilig en prettig samenleeft.

Heeft u zorgen door corona?
Het coronavirus en de coronamaatregelen van de landelijke en
lokale overheid hebben grote gevolgen voor het dagelijks leven van
ons allemaal. Het raakt ons zowel privé als zakelijk. Maakt u zich
zorgen, bent u somber of gespannen door de situatie en zoekt u
hulp of informatie? Verschillende organisaties kunnen u hierin
bijstaan. Lees verder op onze website.

Voucher € 70 nog maar drie weken geldig!
Let op! Heeft u uw voucher van € 70 voor energiebesparende
maatregelen in huis nog niet gebruikt? Deze nationale
subsidieregeling voor huiseigenaren loopt nog tot en met 31
december 2021. Mis hem niet! U kunt de voucher gebruiken voor
bijvoorbeeld de aanschaf van ledverlichting, tochtstrips of
radiatorfolie. Ook kunt u een warmtescan van uw woning laten
maken. Ga naar Duurzaam Bouwloket om energiebesparende
producten te bestellen of om € 70 retour te ontvangen op reeds
gekochte producten

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 9 december vindt er geen commissievergadering
plaats. Op donderdag 16 december om 21.00 uur wordt de
commissievergadering van 2 december hervat, omdat de agenda zo
vol was dat niet alles diezelfde avond uitgebreid behandeld kon
worden. Lees hier wat er nog op de agenda staat. Op de website van
de gemeenteraad is nog veel meer te vinden. Wilt u bijvoorbeeld
weten welke moties zijn aangenomen de afgelopen 3,5 jaar? Of
welke verordeningen gelden in de gemeente? Kijk dan bij de
overzichten op de website.

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

Cursussen
Graag attenderen we u op de volgende gratis cursussen:
- Op maandag 13 december om 19.00 uur organiseert het Startersloket het webinar 'Start een eigen bedrijf'.
De belangrijkste zaken rondom het starten van een bedrijf worden besproken. Informatie en aanmelden.
- Op woensdag 15 december om 19.30 uur vindt in het Middelpunt en via Zoom de themabijeenkomst 'Over
baby's' plaats, waarin ouders informatie krijgen en ervaringen kunnen delen over hun baby. Aanmelden.

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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