.

Bekijk de webversie

Week 29 - Van donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus kunt u geen
reisdocumenten aanvragen, ook niet met spoed. Lees erover in deze nieuwsbrief.

Met spoed een nieuw reisdocument nodig? Lees dit bericht!
Vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus
kunnen in verband met een update van de landelijke apparatuur
geen (spoed)paspoorten en identiteitskaarten worden aangevraagd
bij de gemeente, een Nederlandse ambassade, consulaat, een
kantoor van een externe dienstverlener of de diplomatieke balie. Dit
geldt ook voor de Schipholbalie niet-ingezetenen of een
grensgemeente in Nederland. Plan voor deze dagen dus geen
afspraken in voor (spoed)aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Uitreiking van documenten kan
wel doorgaan. Heeft u een nieuw reisdocument nodig? Plan dan tijdig een afspraak in bij Burgerzaken.

Werkzaamheden kruising IJdoornlaan
De gasleidingen op het Zuideinde worden momenteel vervangen. De
kruising met de IJdoornlaan is open voor autoverkeer. Fietsers
kunnen rijden via het Amsterdamsepad en Luijendijkje. We willen
benadrukken dat het voor de veiligheid van fietsers beter is om
gebruik te maken van deze omleidingsroute, omdat er gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan als fietsers toch via het Zuideinde
rijden. Lees hier meer informatie over o.a. de omleidingen.

Veiligheidstips voor als u met vakantie gaat
De vakantieperiode is voor inbrekers een top tijd. Ze hebben gauw
door wanneer iemand op vakantie is en kunnen dan hun slag slaan.
We geven u graag wat tips om dit te voorkomen:
- Pak niet in het volle zicht de caravan of auto in voor uw woning.
- Zorg dat de post weggehaald wordt.
- Vraag of de buren de gordijnen af en toe open en dicht doen.
- Gebruik een tijdschakelaar op verlichting om een bewoonde
indruk te wekken. Lees hier meer tips van de politie.

WhatsApp Buurtpreventie
Met WhatsApp Buurtpreventiegroepen kunnen buurtbewoners elkaar
snel op de hoogte brengen van een verdachte situatie of een
inbraak. Zeker in deze vakantietijd kan dat heel nuttig zijn. In
Landsmeer zijn al een aantal WhatsApp Buurtpreventiegroepen. Kijk
op de kaart of er ook in uw buurt een groep is waarvoor u zich kunt
aanmelden. Als dat niet het geval is, dan kunt u een eigen
WhatsApp buurtpreventiegroep starten.

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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