.

Bekijk de webversie

Week 8 - Vanaf vrijdag 25 februari zijn er weer verdere versoepelingen. Op locaties waar minder
dan 500 personen zijn, heeft u geen coronatoegangsbewijs meer nodig. Ook laten we de
verplichte 1,5 meter afstand los. Het mondkapje is alleen nog verplicht in het OV en op de
luchthaven. Kijk hier voor meer informatie.

Stormschade melden
We hebben de afgelopen week te maken gehad met drie stormen,
waarvan met name de storm Eunice op vrijdag de heftigste was.
Weet u wat u moet doen bij stormschade? Bij acuut gevaar belt u
112. Is er schade zonder spoed? Bel dan de gemeente, tijdens
openingstijden op nummer 020-4877111. Na 17.00 uur en in het
weekend belt u met 020-4858828. Ook kunt u meldingen te allen
tijde doorgeven via Fixi.

Uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen
Woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Misschien heeft u uw stempas al ontvangen en anders valt deze
uiterlijk woensdag 2 maart op de mat. Bewaar deze goed! De
stempas heeft u samen met uw ID-bewijs nodig om te kunnen
stemmen. Kijk voor meer informatie over de
gemeenteraadsverkiezingen en de kandidatenlijsten op onze
website of op www.elkestemtelt.nl.

Koolmonoxidevergiftiging herkennen
Weet u hoe u koolmonoxidevergiftiging herkent? Waarschijnlijk niet,
want koolmonoxide is smaak-, geur- en kleurloos. Het is dus niet
gek dat u dit niet weet. Wilt u weten hoe u een
koolmonoxidevergiftiging herkent én hoe u uzelf en uw gezin in
veiligheid brengt? Download dan de Brandweer VR app in uw
appstore. Hier vindt u verschillende scenario's, die u kunt oefenen
en spelen.

30 dagen gezonder
Een gezonde leefstijl is belangrijk. Met de campagne
30dagengezonder helpt GGD Zaanstreek-Waterland inwoners in
actie te komen voor hun eigen gezondheid. Gezonder leven is veel
meer dan ‘goed eten’ of ‘vaker bewegen’. Ook complimenten geven,
buiten zijn, op tijd naar bed gaan of 30 dagen zonder alcohol zijn
goed voor het lichaam. Op de website 30dagengezonder staan
verschillende ideeën voor uitdagingen. Iedereen kan zich tot en met
1 maart a.s. aanmelden. Deelnemers ontvangen de hele maand
maart inspirerende adviezen via een wekelijkse nieuwsbrief en een
Facebook-pagina vol met tips. Wie zich aanmeldt, maakt kans op
een Fitbit. Positieve noot: maar liefst 85% van de deelnemers heeft
het vorig jaar volgehouden! Gaat u de uitdaging ook aan?

Nieuws van de gemeenteraad
Het einde van de raadsperiode 2018-2022 is in zicht. Op 10 maart
is er nog één raadsvergadering. Hierin worden de kernkwaliteiten
van Landsmeer besproken. In deze vergadering staat centraal wat
Landsmeer zo mooi en uniek maakt en wat de nieuwe raad kan
meenemen in de komende raadsperiode, onder andere in verband
met de bestuurlijke toekomst. Wilt u meekijken en horen wat er
wordt besproken? Dat kan hier. Op 14, 15 en 16 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen, op 23 maart neemt de oude raad
afscheid en op 30 maart zal de nieuwe raad geïnstalleerd worden.
Alle vergaderingen zijn online te volgen via de website.

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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