.

Bekijk de webversie

Week 5 - Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadverkiezingen plaats. Wilt u meehelpen
als stembureaulid? In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.

Stembureauleden gezocht voor gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad
plaats. Ook in de gemeente Landsmeer mag iedereen vanaf 18 jaar
weer zijn of haar stem uitbrengen. Door corona zal dat anders gaan
dan andere keren. We houden rekening met de dan geldende
basisregels, waardoor er extra maatregelen getroffen worden op de
stembureaus. Dat betekent onder andere dat er behoorlijk meer
stembureauleden nodig zijn om erop toe te zien dat alles goed
verloopt. Bent u geïnteresseerd om stembureaulid of teller te
worden? Lees dan hier verder.

Respijthuis Het Buitenhuis is officieel geopend
Op woensdag 2 februari is Het Buitenhuis officieel geopend.
Het Buitenhuis biedt vervangende mantelzorg in de vorm van
professionele logeeropvang en dagarrangementen voor
mensen met een chronische ziekte of beperking. Gasten
krijgen er de (verpleegkundige) zorg, ondersteuning en
aandacht die zij thuis gewend zijn. Zorgorganisatie De
Zorgcirkel, Marjoleine van den Broek, het Zilveren Kruis
zorgkantoor en de gemeenten Edam/Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad
maken Het Buitenhuis samen mogelijk. Meer informatie.

Jeugdfonds Sport en Cultuur in Landsmeer
Wil uw kind graag op zwemmen, voetballen, turnen, muziekles of
theater, maar bent u niet in staat om dit te betalen? Het Jeugdfonds
Sport en Cultuur kan u helpen. Voor kinderen en jongeren tussen 0
en 18 jaar betaalt het fonds de contributie of het lesgeld en de
eventueel benodigde spullen. Deze betaling wordt rechtstreeks aan
de sportclub of lesgever voldaan. U ontvangt zelf geen geld. Het
aanvragen van een bijdrage verloopt via een tussenpersoon.
Medewerkers van de gemeente kunnen u hierbij helpen. Neem
hiervoor contact op met het Middelpunt via e-mail of telefoon (0204877124, ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur).

Nieuw Cultuurplatform stelt Lien van Eenige Cultuurprijs in
Landsmeer heeft een nieuw Cultuurplatform! Dit platform wil het
culturele leven in de gemeente stimuleren en meer zichtbaar en
toegankelijk maken. Een van de eerste initiatieven van het
Cultuurplatform is het instellen van de Lien van Eenige
Cultuurprijs. Deze prijs (€ 1.000) wordt uitgereikt aan een inwoner
van Landsmeer, Den Ilp of Purmerland die zich verdienstelijk maakt
voor het bevorderen van de lokale cultuur. Het gewonnen
geldbedrag moet worden besteed binnen de gemeente aan een
(nieuw) lokaal cultureel initiatief. Kent u iemand die in aanmerking
komt voor deze prijs? Geef hem of haar dan op, voorzien van een
motivatie, vóór 20 februari via Cultuurplatform Landsmeer.

Cursus voor aanstaande ouders
GGD Zaanstreek-Waterland heeft verschillende cursussen en
workshops om je voor te bereiden op de bevalling. De cursus
‘Zwanger en fit’ is een combinatie van training en coaching, met
onder andere oefeningen voor je conditie en spieren. Ook krijg je
informatie over de bevalling. De cursus bestaat uit tien lessen:
zeven lessen vóór de bevalling (waarvan één partneravond) en drie
erna (met onder andere een les van een pedagogisch adviseur). Start
het liefst met de cursus als je tussen de 26 en 30 weken zwanger
bent. De cursus kost € 45,-. Kijk voor meer informatie en ander
cursusaanbod op Cursusbureau Zaanstreek.

Nieuws van de gemeenteraad
Vorige week donderdag 27 januari vond de eerste raadsvergadering
van 2022 plaats. Het was een historisch korte vergadering, alle
agendastukken waren in 50 minuten behandeld. Benieuwd hoe dit
heeft plaatsgevonden? Lees hier de raadscolumn van CDA
fractievoorzitter Eric Knibbe. Volgende week vindt de volgende
commissievergadering plaats; de allerlaatste voor de
gemeenteverkiezingen. Bekijk de agenda hier.

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 en werken wij alleen op afspraak.
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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