.

Bekijk de webversie

Week 10 - Gisteren ontving Janny Oosterhuis de Zilveren Zwaan uit handen van burgemeester
Léon de Lange. In deze nieuwsbrief leest u hierover. Eerder deze week ontving u onze nieuwsbrief
over de gemeenteraadsverkiezingen met alle informatie over de komende verkiezingen. U kunt
hem hier nog een keer bekijken.

Zilveren Zwaan voor Janny Oosterhuis
Op woensdag 9 maart 2022 heeft Janny Oosterhuis uit handen van
burgemeester Léon de Lange een Zilveren Zwaan uitgereikt
gekregen. Janny Oosterhuis ontving deze Zilveren Zwaan voor haar
tomeloze inzet bij verschillende clubs, waarmee zij van grote
waarde is voor de Landsmeerse samenleving. Lees hier verder.
(Foto: Marcel Molle)

Oekraïne: initiatieven, ondersteuning en opvang
De oorlog in Oekraïne heeft de wereld opgeschud en raakt ons
allemaal. We leven mee met iedereen die hierdoor getroffen wordt.
Voor de gevolgen van de oorlog dragen we allemaal
verantwoordelijkheid: zowel gemeentelijk als regionaal zijn
crisisteams hard aan het werk om opvanglocaties te inventariseren.
Ook inwoners in Landsmeer stellen hun huis open voor Oekraïense
vluchtelingen. De gemeente stelt deze gastvrijheid zeer op prijs. Wij
willen graag overzicht houden welke vluchtelingen in onze
gemeente verblijven. Mocht u mensen opvangen, dan willen we ze
graag registreren. Hiermee houden we overzicht en kunnen we u
indien nodig gericht informeren of ondersteunen. De personen die u
opvangt kunnen zich met hun legitimatie melden bij de
publieksbalie van de gemeente Landsmeer.

Folder bestuurlijke toekomst van gemeente Landsmeer
Op woensdag 2 maart is samen met Kompas een folder verspreid
onder inwoners met daarin informatie over de huidige stand van
zaken rondom de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. U kunt de
folder hier bekijken. Ook vindt u de tekst op onze website. Heeft u
de folder niet ontvangen en wilt u graag een geprinte versie? Deze
kunt u vanaf dinsdag 15 maart ophalen op het gemeentehuis
(zolang de voorraad strekt).

Gemeenteraadsverkiezingen: maak kans op een prijs
Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen is dit keer een extra
feestje! Alle mensen die hun stem komen uitbrengen, maken
namelijk kans op een leuke prijs. Op elk stembureau in Purmerland,
Den Ilp en Landsmeer worden lootjes uitgedeeld waarmee u kans
maakt op een verrassingspakket van een lokale delicatessenwinkel.
Wilt u kans maken? Breng dan op 14, 15 of 16 maart uw stem uit
voor de nieuwe gemeenteraad van Landsmeer. Op donderdag 17
maart maken we de winnaars bekend via de nieuwsbrief, de website
en onze social mediakanalen.

Zaterdag 12 en zondag 13 maart: afsluiting verkeer Noordeinde
In het weekend van 12 en 13 maart rijden de buslijnen 125 en 319
een andere route in verband met rioleringswerkzaamheden ter
hoogte van Noordeinde 150. Beide busroutes worden ingekort. De
125 keert over de Lisstraat en Varenstraat om richting Purmerend
en rijdt dus niet door naar de Burgemeester Postweg. De 319 zal
door de Tormentilstraat de route vervolgen, waardoor de drie haltes
Varenstraat, Zwanebloemweg en Fuutstraat komen te vervallen.
Meer informatie vindt u op onze website.

Webinar ledenwerving voor sportverenigingen na corona
Voor veel verenigingen en andere sportaanbieders is het werven van
nieuwe leden op dit moment het belangrijkste aandachtspunt. Geldt
dat ook voor uw vereniging? Geef u dan op voor het webinar
'Ledenwerving na corona' op donderdag 17 maart om 19.30 uur en
ontvang praktische tips over hoe u dit aan kunt pakken! Schijf u in
via deze link. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
verenigingsadviseur Jordi Meester via jmeester@teamsportservice.nl.

Nieuws van de gemeenteraad
De raadscolumn over de raadsvergadering van 17 februari 2022 is
geschreven door Anneriek Verhoef, fractievoorzitter van de VVD. U
kunt de column hier lezen. De laatste commissie- en
raadsvergadering voor de verkiezingen vindt vanavond, donderdag
10 maart, plaats. U bent van harte welkom in het gemeentehuis om
de vergaderingen over de vaststelling van de kernwaarden van
Landsmeer te volgen, maar dit kan natuurlijk ook online. De
commissievergadering begint om 19.30 uur en de raadsvergadering
start daarna om 21.15 uur.

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

Handige links
Diensten & producten | Gemeenteraad | Melding doen

Contact

Wanneer kunt u bij ons terecht

Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken. Wij werken alleen op afspraak.
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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