.

Bekijk de webversie

Week 28 - De gemeente Landsmeer heeft vanaf 14 juli een nieuw college. Gisteravond vond de
installatie plaats van de drie nieuwe wethouders: Marion Breij, Jacobien van Boeijen en Erik
Heinrich. U leest erover in deze nieuwsbrief.

Nieuw college van B&W gemeente Landsmeer geïnstalleerd
De gemeente Landsmeer heeft vanaf 14 juli weer
een college. Gisteravond tijdens de
raadsvergadering zijn op de valreep voor het
zomerreces Marion Breij, Jacobien van Boeijen en
Erik Heinrich officieel benoemd tot wethouders van
de gemeente Landsmeer. Samen met burgemeester
Léon de Lange vormen de wethouders het nieuwe
college van burgemeester & wethouders,
ondersteund door gemeentesecretaris Peter
Küppers. Lees hier het hele bericht en hoe de
portefeuilles zijn verdeeld.

Bedrijfsvoertuig en voertuig met grijs kenteken op milieustraat
Inwoners van de gemeente Landsmeer die met een bedrijfsvoertuig
huishoudelijk afval naar de milieustraat willen brengen, kunnen
hiervoor een eenmalige ontheffing aanvragen. Dit kan via de
Afvalinfolijn. Heeft u als particulier een voertuig op grijs kenteken?
Dan heeft u eveneens een ontheffing nodig om te voorkomen dat
uw voertuig aangemerkt wordt als bedrijfsvoertuig. U kunt daarvoor
na controle een doorlopende ontheffing krijgen. Voor zowel een
tijdelijke als een doorlopende ontheffing gelden verder alle regels
die ook voor particulieren gelden. Hier vindt u meer informatie over
de ontheffing.

Persoonlijke afvalkalender
Wist u dat het mogelijk is om met uw postcode en huisnummer in te
loggen bij de Afvalinfolijn, en zo uw persoonlijke afvalkalender in te
zien? In het overzicht staat precies op welke datum het restafval +
PMD, Oud Papier en Karton, Groente-, Fruit-, Tuinafval +
etensresten en grof vuil opgehaald wordt. Zo heeft u een handig
overzicht!

Welcome To The Future op zaterdag 23 juli
Op zaterdag 23 juli 2022 vindt Welcome to the Future (WTTF) plaats
in Het Twiske. In de periode 15 tot en met 29 juli zullen er daarom
in Het Twiske meer verkeersbewegingen zijn dan u gewend bent
vanwege de op- en afbouw van het festival, bewegwijzering en
parkeervelden. Het recreatiegebied, de stranden en de ondernemers
zijn gewoon bereikbaar en open. Ook is er ruim voldoende
parkeergelegenheid. Wilt u weten welke omleidingen er gelden voor
bijvoorbeeld fietsers, wandelaars en ruiters? Kijk dan hier. Als u overlast ervaart of u heeft een klacht,
neem dan contact op met de organisatie van WTTF via info@welcometothefuture.nl. Dit e-mailadres
wordt de hele dag gelezen en er wordt, indien nodig, contact met u opgenomen. Vermeld daarom uw
naam en eventueel telefoonnummer.

Vragenlijst voor jongeren uit de gemeente Landsmeer
Wij nodigen jongeren in de gemeente Landsmeer uit om mee te
doen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.
Met deze enquête brengt de GGD de impact van corona op de
gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in o.a. de
gemeente Landsmeer in kaart. Want met name voor
jongvolwassenen heeft de coronapandemie fysieke en mentale
gevolgen. Jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar kunnen de
vragenlijst tot 22 juli invullen en maken daarmee kans op mooie
prijzen.

Achtduizend peuken geraapt in Landsmeer
Een kleine terugblik op de Plastic PeukMeuk 2022 die onlangs
plaatsvond; een landelijke actie waar ook Landsmeer aan meedeed.
De actie moet mensen ervan bewust maken dat sigarettenpeuken
belastend zijn voor het milieu. Iedere peuk die op straat of in de
natuur terechtkomt, vervuilt acht liter grondwater. Het team van
Helemaal Groen in Landsmeer raapte maar liefst 8.000 peuken op in
1,5 uur. Zo maken we Landsmeer weer een beetje schoner. U kunt
ook meehelpen en andere motiveren om zwerfvuil te rapen. Dat kan
via de zwerfvuil-app van HelemaalGroen. Hier vindt u meer
informatie.

Zomerrooster balie gemeentehuis
Tijdens de schoolvakantie regio noord, van 18 juli tot en met 26
augustus, is er geen avondopenstelling van de balie op de
donderdag. U kunt hier de openingstijden zien. De balie van het
gemeentehuis is altijd alleen op afspraak te bezoeken. Heeft u een
paspoort, ID-kaart of ander product nodig? Maak dan eerst een
afspraak! Deze plant u in via onze website of door telefonisch
contact met ons op te nemen via telefoonnummer 020-4877111. Zo
kunnen we u het snelst van dienst zijn.

Zomervakantie
Voor veel mensen start morgen de zomervakantie. Ook de redactie
van deze nieuwsbrief is er even niet. U kunt ons de komende weken
volgen via onze website, Facebook, Instagram en Twitter. De
volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 september. Wij wensen u een
fijne zomer!

Vacatures
Bij de gemeente Landsmeer zoeken we momenteel nieuwe informatiemanager. Misschien is dit een vacature
die u aanspreekt of waarvoor u een geschikte kandidaat weet? Bekijk hier de vacature.

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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