.

Bekijk de webversie

Week 26 - Als het goed is heeft u inmiddels de afvalpas per post ontvangen. Deze heeft u vanaf
vrijdag 1 juli nodig als u naar de milieustraat gaat. Lees erover in deze nieuwsbrief.

Afvalpas voor milieustraat
Vanaf vrijdag 1 juli is het alleen nog mogelijk om met de afvalpas
toegang te verkrijgen tot de milieustraat. Deze pas is aan ieder
huishouden in onze gemeente gestuurd. De afvalpas is gekoppeld
aan uw adres. Alleen inwoners van de gemeente Landsmeer hebben
toegang tot de milieustraat. Is uw pas kwijt, gestolen of kapot? Dan
kunt u online een nieuwe pas aanvragen. U kunt inloggen met uw
adresgegevens. Als u liever belt kan dat natuurlijk ook: 0203009181. Nadat een nieuwe pas is toegekend, wordt de oude pas
geblokkeerd.

Werkzaamheden kruising IJdoornlaan bijna afgerond
De werkzaamheden aan de kruising IJdoornlaan-Zuideinde zijn bijna
afgerond. Er is afgelopen maandag- en dinsdagnacht flink
doorgewerkt, waardoor de kruising woensdagnacht niet meer
afgesloten hoefde te worden. Deze week voert de aannemer
overdag nog enkele afrondende werkzaamheden uit naast de
kruising.

Geen oud papier ronde in juli in wijk 1 en 2
In de maand juli wordt er geen oud papier en karton opgehaald in
wijk 1 (oostzijde van het lint) en wijk 2 (westzijde van het lint). Dit
vanwege een zomerstop van de verenigingen. U kunt eventueel uw
papier naar de papierbakken in het dorp of naar de milieustraat
brengen. In augustus komen de verenigingen wel weer uw oud
papier ophalen op de reguliere inzameldagen

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli
Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht op iedere
verdieping in elke woning. Check op rookmelders.nl hoeveel
rookmelders u nodig heeft. Koop en plak ze makkelijk en snel op.
Zo zorgt u voor de veiligheid van uzelf en de mensen om u heen,
ook bent u klaar voor de nieuwe wet.
Let op, er zijn meldingen van babbeltrucs. Wij komen niet
controleren op rookmelders. Laat dus niemand binnen die in uw
woning wil komen controleren.

Twee gratis webinars voor startende ondernemers
Denkt u na over het starten van uw eigen bedrijf of bent u net
gestart? Weet u niet waar u moet beginnen of waar u allemaal
rekening mee moet houden? Volg het webinar 'Start een eigen
bedrijf' op maandag 4 juli. Een week later, op maandag 11 juli, vindt
het webinar 'Sterk van start met een ondernemingsplan'. Beide
webinars zijn gratis en starten om 19.00 uur. Kijk hier voor meer
informatie en aanmelden.

Nieuws van de gemeenteraad
De commissievergadering van donderdag 7 juli komt te vervallen.
Ook de reguliere raadsvergadering van donderdag 14 juli gaat niet
door. In plaats daarvan zal het nieuwe college worden geïnstalleerd.
Het college van een gemeente bestaat uit de burgemeester en
minimaal twee wethouders. Tijdens deze avond worden de
kandidaat-wethouders benoemd door de raad. Wilt u weten wie de
kandidaten zijn en hoe de portefeuilles zijn verdeeld? Kijk dan hier
live mee om 20.00 uur.

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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