.

Bekijk de webversie

Week 6 - Op welke partijen kunt u stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen?
Lees erover in deze nieuwsbrief. Verder willen we in deze nieuwsbrief mantelzorgers attenderen
op de steun die ze kunnen krijgen van de SMD.

Welke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen?
De kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn
vastgesteld. Tijdens deze verkiezingen doen er in gemeente
Landsmeer acht politieke partijen mee. Wilt u weten op welke
partijen en kandidaten u kunt stemmen op 14, 15 en 16 maart?
Kijkt u dan op onze website.

Bent u mantelzorger? De SMD is er voor u
Zorgt u langdurig en intensief voor een naaste, bijvoorbeeld
voor uw vader of voor uw zieke buurvrouw? Dan bent u
mantelzorger. Ook al doet u dit met liefde, soms kan de zorg
ook veel van u vragen. Hiervoor kunt u terecht bij de SMD
(Stichting Maatschappelijke Dienstverlening). De
mantelzorgondersteuner van de SMD is er voor alle
mantelzorgers in Landsmeer en denkt graag met u mee om
ervoor te zorgen dat u de zorg volhoudt. U kunt zich
aanmelden via e-mail of via telefoonnummer 06-22256218.
Als u zich aanmeldt ontvangt u, als u dat wilt, onder andere
uitnodigingen voor bijeenkomsten. Ook komt u in aanmerking
voor het jaarlijkse “mantelzorgcompliment”, een blijk van
waardering vanuit de gemeente voor de mantelzorgers.

Gebruik Fixi voor meldingen over de openbare ruimte
Ziet u in uw buurt iets ziet dat kapot of vuil is? Een losse stoeptegel,
een defecte lantaarnpaal of iets anders dat niet werkt of overlast
geeft? Meldingen en tips over de openbare ruimte geeft u eenvoudig
aan ons door via de Fixi-website of via de Fixi-app. Kijk hier voor
informatie.

Quarantainecheck
Heeft iemand in uw omgeving corona en twijfelt u of u in
quarantaine moet? Doe dan de quarantainecheck. Binnen een paar
klikken weet u of u in quarantaine moet en of u zich moet laten
testen. Door in quarantaine te gaan voorkomt u dat anderen besmet
raken. Ook als u gevaccineerd bent kunt u het virus doorgeven.

Hoe wordt mijn kind een makkelijke eter?
Wegens groot succes (de vorige keer waren er maar liefst 200
inschrijvingen) organiseert de GGD opnieuw een webinar over eten
met baby’s en peuters. Dit gratis webinar wordt gegeven door dr.
Victoire de Wild. Zij heeft jarenlang ervaring met het coachen van
ouders die baby's en peuters leren eten. Datum: dinsdag 15 februari
om 20.00 uur en maandag 28 februari om 20.00 uur. Inschrijven
kan hier.

Nieuws van de gemeenteraad
Op de agenda van de commissievergadering van 10 februari staan
onder meer de Ontwikkelstrategie Omgevingsvisie, diverse
bestemmingsplannen en het onderhoud van de gemeentelijke
gebouwen. U bent van harte welkom om in te spreken in de
commissievergadering. U kunt zich hiervoor bij de griffier melden
via e-mail. Op 17 februari is de laatste reguliere raadsvergadering
van deze raadsperiode en op 10 maart vindt er nog een extra
raadsvergadering plaats, waarin de kernwaarden van Landsmeer op
de agenda staan om mee te geven aan de nieuwe raad. Alle
vergaderingen worden online uitgezonden.

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

Vacatures
Wie komt de gemeente versterken als bestuursadviseur of als senior financieel adviseur? Twee uitdagende
functies waarmee u echt verschil kunt maken. Heeft u interesse of weet u iemand die geschikt zou kunnen
zijn? Kijk dan 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 en werken wij alleen op afspraak.
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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