.

Bekijk de webversie

Week 28 - Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in
Nederland sneller gestegen dan voorzien. Daarom heeft het kabinet besloten dat er weer extra
maatregelen voor de zomer nodig zijn. Naar aanleiding daarvan plaatste burgemeester Léon de
Lange een boodschap op zijn Facebookpagina.

Werkzaamheden kruising IJdoornlaan
Er wordt momenteel gewerkt aan de vervanging van de riolering en
de gasleidingen op het Zuideinde. De kruising is open voor
autoverkeer. Fietsers rijden via het Amsterdamsepad en Luijendijkje.
In de Burgemeester Postweg is parkeren op de rijbaan verboden.
Wel kunt u parkeren op de aanwezige parkeervakken en in naburige
straten. Tot en met 27 augustus geldt het inrijverbod bij
Purmerland, Den Ilp en Oostzaan niet. De camera’s staan gedurende
de werkzaamheden uit. U zult dan ook geen boete krijgen als u
geen ontheffing heeft. Lees hier de actuele informatie over o.a. de
omleidingen.

Resultaten inwonersenquête afvalinzameling
Begin april hebben ca. 250 inwoners van onze gemeente de enquête
ingevuld rondom het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen
2021-2026. Voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan wilden
we namelijk graag weten hoe jullie, de inwoners, denken over
onderwerpen als afvalscheiding en de faciliteiten die daarvoor
aanwezig zijn in de gemeente. We stellen het op prijs dat zoveel
mensen hebben meegedaan aan de enquête en willen de
deelnemers hier hartelijk voor danken. Hier leest u een korte
samenvatting van de resultaten.

SamenMeer zoekt chauffeurs en bijrijders (vrijwillig)
SamenMeer zoekt chauffeurs die om de week op vrijdag inwoners,
die niet meer zo goed ter been zijn, naar de markt en het
winkelcentrum rijden. Om 10.30 uur haalt u de deelnemers thuis op
en rond 12.15 uur brengt u ze weer thuis. Er worden ook chauffeurs
gezocht die vanaf 25 augustus met de bus (om de week)
deelnemers naar het Noorderparkbad brengt. Rond 7.00 begint de
rit en rond 9.00 uur gaat iedereen naar huis. Verder zoekt
SamenMeer bijrijders voor de donderdag. U ondersteunt de chauffeur die bezoekers naar De Keern rijdt
en u zorgt ervoor dat de passagiers veilig in en uit de bus stappen. Om 09.15 uur vertrekt de bus vanaf
SamenMeer en rond 10.15 uur is de bus weer terug bij SamenMeer. Voor informatie neemt u contact op
met SamenMeer.

Verslag online bewonersbijeenkomsten over de omgevingsvisie
Op dinsdag 29 juni en woensdag 30 juni zijn er (online)
bewonersbijeenkomsten geweest in verband met de ontwikkeling
van de omgevingsvisie van Landsmeer. Er werd ingegaan op de
resultaten van de inwonersenquête en ook konden inwoners vragen
stellen over de omgevingsvisie. In dit verslag kunt u hier meer over
lezen.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 8 juli was de laatste raadsvergadering voor het
zomerreces. De VVD-fractie schreef deze keer de raadscolumn met
daarin een terugblik op deze raadsvergadering. U kunt de
column hier lezen. De eerstvolgende commissievergadering na het
zomerreces is op donderdag 16 september. De raad wenst u een
goede zomervakantie toe en ziet u graag (digitaal) in goede
gezondheid terug.

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

In verband met corona zijn er aangepaste openingstijden.
Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken.
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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