.

Bekijk de webversie

Week 2 - Het nieuwe jaar is van start gegaan; het opengaan van de scholen is een goed begin.
Laten we hopen dat verdere versoepelingen spoedig mogelijk zijn. Burgemeester Léon de Lange
blikt tijdens zijn nieuwjaarsspeech met u terug op 2021. Hieronder kunt u zijn speech lezen en
bekijken.

Nieuwjaarsspeech burgemeester Léon de Lange
Op zaterdag 1 januari gaf burgemeester Léon de Lange zijn
nieuwsjaarsspeech tijdens de nieuwjaarsuitzending van de LOL. Net
als vorig jaar helaas zonder publiek vanuit de ICL, maar met mooie
wensen voor 2022. U kunt hier de speech van de burgemeester
lezen en de video bekijken.

SlimoTheek voor inwoners van Landsmeer
Er zijn steeds meer technische hulpmiddelen om veilig en
comfortabel te wonen. Denk bijvoorbeeld aan een robotstofzuiger,
een slimme deurbel of een eenvoudige tablet. Bij de SlimoTheek in
Purmerend kunt u gratis terecht voor advies, uitleen en eventuele
koop van zo’n hulpmiddel. De producten zijn gratis te leen voor een
afgesproken periode. Na de uitleenperiode brengt u het product
weer terug en kunt u het product eventueel zelf aanschaffen. De
specialisten van de SlimoTheek helpen u daarbij. De SlimoTheek
bevindt zich in Bibliotheek Waterland in Purmerend en is elke
woensdag geopend van 12.00 tot 14.00 uur. Kijk hier voor meer
informatie.

Varen in Amsterdam in 2022: vignet verplicht
Het is misschien nog geen weer om te gaan varen, maar toch willen
we u attenderen op het volgende: iedere boot die door Amsterdams
water vaart, moet vanaf 2022 een vignet hebben. In dit vignet zit
een chip. Zo kan gezien worden waar en wanneer het druk is op het
water. Als het nodig is, kan de gemeente maatregelen nemen om te
zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart. Daarnaast is het
makkelijker om een verdwenen of gestolen boot met vignet op te
sporen. Het nieuwe vignet is 3 kalenderjaren geldig. Het vignet is
niet nodig voor kano’s en kajakken zonder motor en ook niet voor
opblaasbare boten zonder harde bodem. Meer informatie.

Startersloket: webinar Belastingen en administratie
Als u een bedrijf start, moet u direct veel zaken regelen. Wilt u zich
hierin verdiepen? Meld u dan aan voor het gratis
webinar 'Belastingen en administratie' op maandag 17 januari om
19.00 uur. Tijdens het webinar wordt ingegaan op het fiscale deel
van het ondernemerschap. Zo krijgt u informatie over bijvoorbeeld
de btw en de inkomstenbelasting, maar ook over de belangrijkste
fiscale regelingen die voor u gelden.

Nieuws van de gemeenteraad
Op 23 december jl. vond de laatste raadsvergadering van 2021
plaats. Axel Damme, raadslid van Lokaal Landsmeer, schreef
de raadscolumn over de avond. De volgende vergadering vindt
plaats op donderdag 20 januari. Op de agenda van deze
commissievergadering staan onder andere: het
Verstedelijkingsconcept van Metropoolregio Amsterdam, het
Reglement van Orde en de Gedragscode voor wethouders. U kunt de
vergadering live volgen of inspreken bij een onderwerp via deze
link.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN
De (verplichte) publicaties zoals deze gepubliceerd zijn in het Kompas van deze week.

Vacatures
Bent u geïnteresseerd in een baan bij de gemeente Landsmeer? Dan nodigen we u uit om te kijken of een
van de vacatures ansluit bij uw ervaring en interesse. Kijk hier voor meer informatie.

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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