.

Bekijk de webversie

Week 4 - Sinds gisteren, 26 januari, is bijna alles weer open tot 22.00 uur. Dat geldt voor de cafés
en restaurants, maar ook voor onder andere de musea, theaters en bioscopen. Verder is het
quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar versoepeld. Bekijk hier alle maatregelen. Op dinsdag
8 maart besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Een sport uitproberen met JouwSportPas
Wil uw kind graag een (nieuwe) sport uitproberen? Dan is
JouwSportPas (JSP) een mooie kans om dit te doen. Met een JSP kan
uw kind op een laagdrempelige manier kennismaken met een sport,
zonder meteen lid te worden van een vereniging. Team Sportservice
heeft alle sportaanbieders en verenigingen uit de gemeente
Landsmeer gevraagd om een leuk en divers aanbod samen te stellen
voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Dat is meestal gratis, maar
in sommige gevallen wordt er een vergoeding gevraagd. Om uw
kind in te schrijven gaat u naar www.noordhollandactief.nl. Als u
vragen heeft kunt u contact opnemen met Team Sportservice (tel
0229-287700 of e-mail).

Het Middelpunt is er voor u
Het Middelpunt is het centrum voor zorg en welzijn van de
gemeente Landsmeer. Hier kunt u als inwoner een Wmo-melding
(Wet maatschappelijke ondersteuning) doen, bijvoorbeeld als u hulp
nodig heeft bij het huishouden of wanneer u een scootmobiel moet
aanvragen. Ook kunt u bij het Middelpunt terecht met vragen over
bijvoorbeeld opvoeding, mantelzorg of schulden. Wilt u contact met
een medewerker van het Middelpunt? U kunt op werkdagen tussen
9.00 en 12.00 uur bellen met 020-4877124. Meer informatie.

Coronatest alleen nog op afspraak
Als u een coronatest wilt doen bij één van de testlocaties in
Zaanstreek-Waterland, dan dient u weer van tevoren een afspraak te
maken. Dit is nodig om lange wachtrijen te voorkomen. U kunt hier
een afspraak maken.

Energiebespaartip: zet uw cv-ketel op 60°C
De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstellingen van 80°C,
maar werken efficiënter op 60°C. Deze snelle besparing scheelt veel
gas en vermindert de uitstoot van CO2. Uw energieverbruik gaat
omlaag zonder verlies van comfort. U kunt vrij eenvoudig uw cvinstelling aanpassen. Lees hier verder en bekijk de instructievideo.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 3 februari is de volgende commissievergadering. Op
de agenda staan o.a. de Drank- en Horecaverordening en de
Beleidsnotitie Nieuwe Wet Inburgering. De horecaregelgeving
bestaat uit een aantal documenten, geschreven in diverse decennia.
Met de nieuwe verordening worden de regelgevingen
geharmoniseerd tot één document. De nieuwe Wet Inburgering gaat
om een stelselwijziging waarbij gemeenten extra taken krijgen
toebedeeld. Als u wilt inspreken kunt u zich per e-mail melden bij
de griffier. U kunt de vergadering hier live volgen of later
terugkijken.

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? Wij hebben momenteel een aantal vacatures.
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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