.

Bekijk de webversie

Week 16 - Het is bijna Koningsdag. En dat wordt gevierd in Landsmeer! Twee jaar was er geen
vrijmarkt en konden vanwege corona geen fysieke festiviteiten plaatsvinden. Gelukkig kan dat dit
jaar weer wel. U leest erover in deze nieuwsbrief.

Burgemeester Léon de Lange wenst iedereen een fijne
Koningsdag
"Beste inwoners, na 2 jaar van afwezigheid is het komende week
weer een groot Koningsdagfeest in Landsmeer. Eerst is er op 26
april een concert van Amicitia en de volgende ochtend kan iedereen
op kleedjes spullen verkopen waarmee anderen weer blij gemaakt
kunnen worden. Kinderen maken muziek, zelfgebakken taartjes
worden verkocht en als afsluiting is er ‘s avonds een groot feest op
het Raadhuisplein. Een heerlijk vooruitzicht waar we allemaal echt
aan toe zijn. Iedereen heeft feesten zoals Koningsdag nodig om
weer op te laden en elkaar te zien, op een gebroederlijke manier.
Mijn gezin en ik kijken ernaar uit om voor het eerst Koningsdag in
Landsmeer vieren. Een goed feest gewenst!"

Koningsdag in Landsmeer
Op woensdag 27 april is het Koningsdag! In Landsmeer vinden
verschillende activiteiten plaats. Zo is er van 06.00 tot 14.00 uur
vrijmarkt en vanaf 16.00 uur zijn er optredens van allerlei artiesten
op het Raadhuisplein. Op de website van de gemeente vindt u
informatie over het vrijmarktgebied, welke omleidingen er zijn voor
het verkeer en de bussen en welke spelregels er gelden. We wensen
iedereen alvast een fijne en zonnige Koninsgdag!

Buurtgezinnen: voor als de emmer bijna overloopt
Een jaar geleden startte de gemeente de samenwerking met
Buurtgezinnen. Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’
koppelt deze stichting gezinnen die steun nodig hebben
(vraaggezin) aan een gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen
kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders
ontlast. Een steungezin blijft voor langere tijd bij het vraaggezin
betrokken. Gonda Hanskamp, coördinator in Landsmeer, is trots op
het nu toe bereikte resultaat en ziet dat het gezinnen veel moois
oplevert. Lees hier het interview dat Kompas had met Hanskamp.

Aangepaste openingstijden
Vanwege een aantal feestdagen zijn het gemeentehuis, het
Middelpunt en de milieustraat gesloten op de volgende dagen:
• Woensdag 27 april: Koningsdag
• Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• Donderdag 26 mei: Hemelvaart
• Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag
Natuurlijk kunt u wel online gebruik maken van de diensten van de
gemeente, zoals voor de aanvraag van een paspoort of het
doorgeven van een verhuizing.

Informatie over de energietoeslag
Door de flinke stijging van de energieprijzen ontvangen
huishoudens met een laag inkomen (tot en met 120% van het
sociaal minimum) een eenmalige energietoeslag van € 800. De
Rijksoverheid betaalt de toeslag uit aan de gemeenten, waarna de
gemeenten dit uitbetalen aan huishoudens met een laag
inkomen. Meer informatie hierover en de meest gestelde vragen
vindt u op de website.

Een goede zakelijke eerste indruk op LinkedIn
Als ondernemer weet u dat u online zichtbaar moet zijn om klanten
binnen te halen. LinkedIn geeft u die kans. Maar hoe zorgt u voor
een professionele uitstraling op uw LinkedIn-profiel? Waar moet u
over posten en zitten anderen wel te wachten op hetgeen u wilt
delen? Met dit webinar, gegeven door Mariëlle de Munnik, weet u
straks hoe u LinkedIn kunt inzetten om online beter zichtbaar te
zijn. Het webinar vindt online plaats op maandag 25 april om 19.00
uur. Meer informatie.

Nieuws van de gemeenteraad
Donderdag 21 april is de eerste reguliere raadsvergadering van de
nieuwe raad. Op de agenda staan onder meer de Oprichting van de
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en de Kadernota van de
GGD. Naast deze meer inhoudelijke onderwerpen moeten er allerlei
taken verdeeld worden. Zo heeft de raad afgevaardigden in de
Vervoerregio en in de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast
moeten commissievoorzitters aangewezen worden en
commissieleden benoemd. Al met al een goed gevulde agenda. De
publieke tribune is open, maar u kunt de vergadering ook via de
livestream volgen.

Bekendmakingen
De (verplichte) publicaties en bekendmakingen zoals deze gepubliceerd zijn in het Kompas van deze week.

Vacatures
Wilt u uw steentje bijdragen aan onze gemeente? Dan is werken voor gemeente Landsmeer misschien wel
iets voor u! We hebben een aantal interessante vacatures. Kijk hier voor meer informatie.

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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