.

Bekijk de webversie

Week 7 - Het kabinet besloot afgelopen dinsdag dat Nederland weer open kan. Dat gebeurt in drie
stappen. Zo mag vanaf 18 februari alle horeca weer open tot 01.00 uur en geldt er geen maximum
aantal bezoekers meer voor thuis. Lees hier alle informatie die tijdens de persconferentie werd
gegeven.

Gratis zelftesten en mondkapjes voor minima
Vanaf maandag 21 februari kunnen inwoners met een laag inkomen
gratis voor elk gezinslid zes zelftesten en zes chirurgische
mondkapjes (type IIR) ophalen bij de gemeente. U kunt hiervoor
terecht bij de publieksbalie op het gemeentehuis. De openingstijden
zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en
op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Neem een tasje mee om de
mondkapjes en testen in te doen!

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Over een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wilt u
meebepalen over de toekomst van de gemeente? Dan zijn deze
verkiezingen een mooie kans om uw stem te laten horen. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen kiest u hoe de gemeenteraad eruit
komt te zien. In verband met de coronamaatregelen is gekozen om
de stemdagen te verspreiden over drie dagen: 14, 15 en 16 maart
2022. U kunt zelf kiezen op welke dag u gaat stemmen. Let op:
alleen het stembureau in het gemeentehuis is alle drie de dagen
open om te stemmen. De andere stembureaus in onze gemeente
zijn alleen open op 16 maart. Voor alle locaties en openingstijden
van de stembureaus kijkt u hier.

Nieuw puntensysteem sociale huurwoningen gaat begin 2023 in
De voorbereidingen voor de nieuwe verdeling van de sociale
huurwoningen zijn gestart. De websites van WoningNet en
Woonmatch worden aangepast naar een puntensysteem en er komt
een digitaal loket voor de aanvraag van situatiepunten. De
veranderingen gaan begin 2023 in. In het nieuwe systeem moeten
mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen.
Met dit nieuwe systeem is wachttijd (inschrijfduur) niet meer het
enige criterium, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een
rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden
opgebouwd. Lees verder.

Gaat u op reis? Check het reisadvies
Sinds woensdag 16 februari hebben meer landen een groen of geel
reisadvies. Maar let op: landen kunnen nog inreisregels en
coronamaatregelen hebben. Bereid u dus goed voor als u op reis
gaat! Lees er hier meer over.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 17 februari vindt de laatste reguliere
raadsvergadering plaats. Op de agenda staan o.a. de
Omgevingsvisie, Algemene Plaatselijke Verordening, Drank- en
Horecaverordening en meerdere bestemmingsplannen. Ook wordt
er afscheid genomen van twee raadsleden en vindt de installatie van
hun opvolgers plaats. De vergadering kunt u live volgen. Op
donderdag 10 maart is er een extra raadsvergadering waarin wordt
gesproken over de kernkwaliteiten van Landsmeer. En dan is het
echt klaar voor deze gemeenteraad. Op 16 maart zijn de
verkiezingen en daarna is de nieuwe raad aan zet.

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

Vacatures
Wie komt de gemeente versterken als bestuursadviseur of als senior financieel adviseur? Twee uitdagende
functies waarmee u echt verschil kunt maken. Heeft u interesse of weet u iemand die geschikt zou kunnen
zijn? Kijk dan 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 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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