.

Bekijk de webversie

Week 3 - Sinds afgelopen zaterdag zijn de coronamaatregelen versoepeld. Niet-essentiële winkels
mogen open tussen 05.00 en 17.00 uur en ook kunnen we weer sporten en naar de kapper. Meer
informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Het kabinet bekijkt op 25 januari opnieuw
of de coronamaatregelen verder kunnen worden versoepeld.

Corona-terugblik afgelopen week
Vorige week stuurde de regio Zaanstreek-Waterland op initiatief van
burgemeester Léon de Lange een brief naar minister-president Mark
Rutte en de leden van het kabinet, waarin zij hun zorgen hebben
geuit over de gevolgen van de lockdown op onze ondernemers,
verenigingen en inwoners. De brief leest u hier. Gelukkig heeft het
kabinet afgelopen zaterdag al enkele versoepelingen doorgevoerd,
zoals voorgesteld in de brief. Laten we hopen dat ook
versoepelingen in de horeca- en cultuursector snel mogelijk zijn. De
horeca in Landsmeer heeft afgelopen zaterdag met een gemoedelijk
protest in ieder geval zijn stem laten horen door enkele uren de
deuren open te stellen.

Coronavaccinatie zonder afspraak
Iedereen van 18 jaar en ouder, die langer dan 3 maanden geleden
een coronaprik of corona heeft gehad, kan een boosterprik halen.
Hiervoor kunt u zonder afspraak langskomen op de priklocatie van
de GGD in Purmerend (Purmerenderweg P1). De locatie is elke dag
open van 8.00 tot 21.45 uur. U kunt er nu ook zonder afspraak een
1e of 2e prik halen. Wilt u de boosterprik op een andere locatie
krijgen? Maak dan wel een afspraak via coronavaccinatieafspraak.nl. Of bel 0800-7070.

Vragen over corona of coronavaccinatie
Heeft u vragen over corona of de coronavaccinatie? Dan kan het fijn
zijn om in gesprek te gaan met een onafhankelijke zorgprofessional
om u goed te laten informeren. Hiervoor kunt u gratis bellen met
0800-7707707 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur). Een
zorgprofessional gaat graag met u in gesprek om uw vragen te
beantwoorden. Met goede informatie kunt u zelf beslissingen
maken voor uw eigen gezondheid of die van uw omgeving. Kijk voor
meer informatie op: www.vragenovercorona.nl.

Energiebespaartip: radiatorfolie
Bij vrijwel alle radiatoren gaat een groot gedeelte van de afgegeven
warmte verloren via de buitenmuren. Om dit te voorkomen kunt u
radiatorfolie achter de verwarming plakken. Hierdoor kan een
gemiddeld huishouden jaarlijks zo'n 70 euro besparen op de
energierekening. Wilt u meer weten? Kijk op de website van
Duurzaam Bouwloket.

Nieuws van de gemeenteraad
De eerste raadsvergadering van 2022 vindt plaats op 27 januari. Op
de agenda staat o.a. het voorstel van de Lokale Omroep Landsmeer
om de raadsvergaderingen uit te zenden via LOL TV. Hierdoor
kunnen mensen, die niet beschikken over internet, de
vergaderingen ook volgen. Een ander onderwerp is het
Verstedelijkingsconcept van de Metropoolregio Amsterdam. Met de
Verstedelijkingsstrategie wordt de gezamenlijke koers uitgezet voor
de ruimtelijke ontwikkeling van de MRA. U kunt hier de
raadsvergadering live volgen en alle stukken inzien.

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? Momenteel zijn wij op zoek naar een
informatiemanager. 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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