.

Bekijk de webversie

Week 9 - Vanaf 1 juli 2022 verandert het afval scheiden in de gemeente Landsmeer. U leest erover
in deze nieuwsbrief en op de website van de gemeente. Ook attenderen we u in deze nieuwsbrief
op de boodschap die burgemeester Léon de Lange deze week deelde op Facebook.

Boodschap van burgemeester Léon de Lange
Burgemeester Léon de Lange deelde deze week op Facebook een
boodschap waarin hij het belang van het recht om te stemmen
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen benadrukt. Zo dragen we bij
aan onze democratie. Lees hier zijn boodschap.

Vanaf 1 juli 2022 verandert het afval scheiden voor u
De gemeenteraad van Landsmeer heeft op 24 juni 2021 het
nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026
vastgesteld. Dit nieuwe beleidsplan gaat met ingang van 1 juli
2022 in. Wethouder Mandy Elfferich: "De komende maanden
gaan we ons voorbereiden op het nieuwe afvalbeleid van de
gemeente Landsmeer. Het doel is om het vanaf 1 juli niet
alleen makkelijker voor de inwoners te maken om thuis afval te
scheiden, maar ook om de kostenstijging nu en in de toekomst te beperken. Een nieuwe situatie is altijd
even wennen, maar we gaan hard ons best doen om alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen voor
iedereen.” Lees hier wat het nieuwe afval inzamelen voor u betekent.

Gemeenteraadsverkiezingen: uw stempas
Heeft u uw stempas niet ontvangen of bent u deze verloren? Of wilt
u een volmacht aanvragen? Dan kan dat via deze link. Let op: u kunt
dit doen tot en met vrijdag 11 maart 17.00 uur.

Gemeente heeft geen connectie meer met Gazprom
Door de Russische aanval op Oekraïne ontstaat in steeds meer
gemeenten discussie over het energiecontract dat zij hebben met
Gazprom. In het verleden heeft ook de gemeente Landsmeer een
contract gehad bij Gazprom voor de levering van gas. Echter, dit
contract liep af op 31 december 2021. De energiecontracten zijn
toen opnieuw aanbesteed en hierbij is zowel voor de levering van
stroom als gas per 1 januari 2022 een overstap gemaakt naar HVC.
De gemeente Landsmeer heeft dan ook geen connecties meer met
Gazprom.

Themabijeenkomst ‘Omgaan met peuters’
Peuters kunnen ontzettend lief en ontwapenend zijn, maar soms
zijn ze ook lastig. Ze hebben van hun ouders leiding en positieve
aanmoediging nodig. Toch is het hanteren van regels en grenzen
vaak niet makkelijk. Hoe gaat u om met een peuter die protesteert
of een driftbui krijgt? Tijdens de themabijeenkomst ‘Omgaan met
peuters’ wordt hier aandacht aan besteed. De bijeenkomst is op
woensdag 16 maart van 19.30 tot 21.00 uur in het Middelpunt
(Marktplein 10, Landsmeer) en wordt verzorgd door een
pedagogisch adviseur van de GGD Zaanstreek-Waterland. U kunt
mailen voor meer informatie en/of aanmelden.

Sirenes loeien op maandag 7 maart
Let op! Ook aanstaande maandag testen we om 12.00 uur de sirene.
In verband met de situatie in Oekraïne kan dit tot onrust leiden.
Help ons daarom iedereen eraan te herinneren dat de sirene als test
afgaat. Meer informatie vindt u hier.

Nieuws van de gemeenteraad
Met de huidige gebeurtenissen in Oekraïne zien we dat democratie
niet vanzelfsprekend is. Onze democratie, van gemeenteraad tot
Tweede Kamer, is het waard om te koesteren. Daarom hebben alle
lijsttrekkers een oproep gedaan aan de Landsmeerders om te
komen stemmen op 16 maart! Op donderdag 10 maart is er van
19.30 tot 20.45 uur een commissievergadering, gevolgd door een
raadsvergadering. Beide vergaderingen staan in het teken van het
vaststellen van de kernkwaliteiten van Landsmeer. Wilt u de
vergadering volgen? Dat kan fysiek via de publieke tribune of online
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
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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