.

Bekijk de webversie

Week 25 - Er is een akkoord bereikt tussen de partijen Lokaal Landsmeer, GroenLinks, Positief
Landsmeer en CDA. Deze partijen gaan een nieuwe coalitie vormen. U heeft dit wellicht al
vernomen via de media, maar u kunt er ook over lezen in deze nieuwsbrief.

Nieuwe coalitie gemeente Landsmeer
Na ruim drie maanden van onderhandelingen, waarbij Lokaal
Landsmeer als winnende partij het initiatief nam, is er een akkoord
bereikt tussen de partijen Lokaal Landsmeer, GroenLinks, Positief
Landsmeer en CDA. Deze vier partijen gaan een nieuwe coalitie
vormen. Ook is er overeenstemming bereikt over wie de beoogde
wethouders worden en wat de portefeuilleverdeling zal zijn.
Informatie hierover zal de gemeente geven zodra het verplichte
integriteitsonderzoek naar de kandidaat-wethouders is afgerond. Lees hier het hele bericht en het
coalitieprogramma.

Woensdag 29 juni: milieustraat gesloten en geen grofvuilronde
Wegens werkzaamheden op de milieustraat is deze op woensdag 29
juni gesloten. Op vrijdag 1 juli is de milieustraat weer open. Ook
wordt op woensdag 29 juni geen grofvuil opgehaald. Mensen die
grofvuil hadden aangemeld, worden hierover geïnformeerd.

Veel dank voor alle hulp bij gereed maken opvanglocatie
Veel dank aan alle vrijwilligers, die hebben geholpen bij het gereed
maken van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in het
oude Middelpunt! Zonder hun enorme hulp was dit nooit gelukt.
Ook de nieuwe bewoners zijn hun erg dankbaar: “Wat er in ons land
gebeurt, is verschrikkelijk. We zijn erg bang voor onze familieleden
die nu in Oekraïne zijn en we missen ons huis. In Nederland voelen
we ons veilig, dat is heel kostbaar. Dankzij de gemeente Landsmeer
hebben we nu een eigen plek, waar we ons veilig en comfortabel
voelen. Heel erg bedankt aan iedereen die zich heeft ingespannen
om ons zo'n geweldige kans te geven. We zijn de inwoners van de
gemeente Landsmeer dankbaar voor hun gastvrijheid en
vriendelijkheid naar ons, voor hun bereidheid om te helpen in
verschillende situaties, voor hun glimlach en warmte!”

NoordHollandsch Schoon: doe mee op 25 juni 2022
Op zaterdag 25 juni 2022 zullen meer dan 25 teams langs een deel
van het Noord-Hollands Kanaal lopen, varen, suppen en drijven om
dit stuk vrij te maken van zwerfafval. Een flink deel van dit kanaal
loopt door de gemeente Landsmeer. Doe ook mee en meld u aan als
als vrijwilliger! Dan kan met een groep of zelfstandig. Samen maken
we de wereld vrij van zwerfafval. Kijk hier voor meer informatie over
het evenement NoordHollandsch Schoon.

In het groen geweest? Controleer op teken!
Zodra de temperatuur stijgt, brengen we meer tijd buiten door.
Teken worden actief als het warmer wordt. Ze komen voor in het
bos, het park, de duinen en ook in de tuin. Ze zitten in de buurt van
bomen of struiken, in hoog gras of tussen dode bladeren. Van een
tekenbeet kunt u ziek worden. Controleer uw kinderen en uzelf
daarom altijd op tekenbeten. Bent u gebeten door een teek, dan is
het belangrijk dat u hem snel weghaalt. Hier vindt u informatie over
teken, tekenbeten en ziekten die door teken overgedragen kunnen
worden.

WelzijnWonenPlus zoekt maatjes voor het maatjesproject
Wilt u graag iets doen voor iemand die wat extra aandacht,
ondersteuning of begeleiding nodig heeft? Misschien is het
maatjesproject van WelzijnWonenPlus dan wel iets voor u. U kunt
zich opgeven om een maatje te zijn van iemand met wie u wekelijks
of tweewekelijks samen iets doet, zoals koffiedrinken, een spelletje
doen of een wandeling maken. Wilt u informatie? Dan kunt u bellen
(020-482 2605) of mailen naar WelzijnWonenPlus. Zij zijn
bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30
uur tot 12.30 uur.

Nieuws van de gemeenteraad
Volgende week donderdag 30 juni vindt er weer een
raadsvergadering plaats. U bent welkom in het gemeentehuis of u
kunt de vergadering live meekijken. Op de agenda staan vier
hamerstukken en vier bespreekstukken. Een van de
bespreekstukken is de jaarrekening 2021. Deze moet voor 15 juli
ingediend worden bij de provincie. De jaarrekening geeft een beeld
van alle baten en lasten van de gemeente en de wijzigingen daarin
tijdens het afgelopen jaar. Bekijk hier alle stukken die worden
behandeld deze avond.

Vacatures
Bij de gemeente Landsmeer zoeken we momenteel nieuwe collega's voor een aantal functies. Misschien is er
een vacature die u aanspreekt of waarvoor u een geschikte kandidaat weet? Bekijk hier de vacatures.

Bekendmakingen
De (verplichte) publicaties en bekendmakingen 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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