.

Bekijk de webversie

Week 11 - De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is bekend. U leest het in
deze nieuwsbrief. Op maandag 21 maart volgt de definitieve uitslag. Verder vindt u in deze
nieuwsbrief informatie met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Gemeenteraadsverkiezingen: voorlopige uitslag
De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in de
gemeente Landsmeer is bekend. U vindt hier de uitslagen en de
voorlopige zetelverdeling. Maandag 21 maart volgt de definitieve
uitslag. De totale opkomst bedroeg in de gemeente Landsmeer: 61%.
In 2018 was de opkomst 65%.

Oekraïense vlag bij gemeentehuis
Uit solidariteit met alle inwoners van Oekraïne en alle mensen die
op welke manier dan ook direct of indirect getroffen zijn door de
oorlog tussen Rusland en Oekraïne, is de Oekraïense vlag bij het
gemeentehuis van Landsmeer gehesen. Burgemeester Léon de
Lange: “Door het hijsen van de Oekraïense vlag willen wij onze
steun betuigen aan alle mensen die zich in het oorlogsgebied
bevinden en aan hen die het oorlogsgeweld zijn ontvlucht, op zoek
naar een veilige plek. De vlag blijft continu hangen, omdat onze
gedachten dag en nacht bij hen zijn".

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Verschillende inwoners in Landsmeer hebben hun huis opengesteld
voor Oekraïense vluchtelingen. Dit stellen wij zeer op prijs. Mocht u
mensen opvangen, dan willen we ze graag registreren. Hiermee
houden we overzicht en kunnen we u indien nodig gericht
informeren of ondersteunen. De personen die u opvangt kunnen
zich met hun legitimatie melden bij de Publieksbalie van de
gemeente Landsmeer. Heeft u vragen over de opvang van
Oekraïense vluchtelingen of wilt u op een andere manier helpen?
Kijk dan op onze website. Deze informatiepagina wordt continu
geüpdatet.

Gemeenteraadsverkiezingen: uitslag loterij
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ontvingen kiezers
in onze gemeente een lootje, waarmee ze kans maakten
op een prijs. Inmiddels heeft de burgemeester voor elk
stembureau drie prijswinnaars getrokken. Dat zijn de
volgende nummers:
- Gemeentehuis: 356, 469 en 899
- Speeltuinvereniging Jonge Kracht: 480, 576 en 648
- SC Purmerland: 20, 64 en 192
- Jeugdvereniging Vrij en Blij: 81, 176 en 261
- Indoor Centrum Landsmeer: 215, 663 en 951
- Dorpshuis Landsmeer: 519, 869 en 958
- Handboogschutterij Pijlsnel: 63, 98 en 208
- Dorpshuis De Wije Ilp: 443, 534 en 674
De winnaars kunnen hun prijs ophalen bij Deli-Evie,
Zuideinde 1-B, Landsmeer. Let op: de winkel is gesloten in de week van 21 maart.

Landelijke Opschoondag op 19 maart
Zaterdag 19 maart is het Landelijke Opschoondag. Het belooft een
mooie, zonnige dag te worden. Perfect weer om even mee te helpen
met zwerfafval rapen! Wilt u meelopen met Landsmeer Schoon? Dan
kunt u om 10.00 uur starten bij het Wapen van Landsmeer. De
schoonwandeling eindigt om uiterlijk 11.30 uur weer bij het Wapen
van Landsmeer. Daar is gelegenheid om een kopje koffie of thee te
drinken. De gemeente zorgt voor een grijpertje, handschoenen en
vuilniszakken. Meer informatie vindt u hier.

Maaien van grasvelden en speelterreinen
Het is bijna lente en in april beginnen we met het maaien van
grasvelden en speelterreinen. Om alle openbare graspartijen in
Landsmeer goed en netjes te kunnen maaien, vragen wij u
obstakels, zoals bootjes, surfplanken, palen en kettingen vóór 1
april aanstaande te verwijderen. De boten en andere obstakels die in
het gras liggen, bemoeilijken niet alleen het maaien, maar zorgen
ook voor kale plekken in het gras. Daarnaast kunnen ze schade
veroorzaken aan materiaal van bosmaaiers of maaimachines. Ook
roepen wij u op gezonken bootjes boven water te halen en te
verwijderen. Wanneer eigenaren deze niet verwijderen, ziet de
gemeente zich genoodzaakt dit te doen.

TeamZonnetje voor vrijwilligers de Keern en Jonkerhof
De vrijwilligers van de Keern en Jonkerhof hebben op 9 maart jl. als
team een vrijwilligersonderscheiding ontvangen van wethouder
Mandy Elfferich. De vrijwilligers kregen dit TeamZonnetje vanwege
hun enorme inzet voor de bewoners. De vrijwilligers stonden, na
een tijdelijke onderbreking door de lockdown, als team meteen weer
klaar en hebben met dezelfde liefde en vol enthousiasme zich
opnieuw ingezet voor de bewoners. “Dat is wat onze groep
vrijwilligers kenmerkt. De innige verbinding die gevoeld wordt met
De Keern en Jonkerhof is onverminderd aanwezig! Daar zijn wij als
organisatie enorm dankbaar voor!”, aldus de Zorgcirkel, waar de
Keern en Jonkerhof toe behoren.

Nieuws van de gemeenteraad
De verkiezingen zitten erop, de voorlopige uitslag is bekend en de
komende tijd staat in het teken van de vorming van het nieuwe
gemeentebestuur. Op maandag 21 maart vanaf 10.00 uur wordt de
uitslag van de verkiezingen definitief vastgesteld, waarna op
woensdag 23 maart de 'oude' gemeenteraad afscheid neemt. Op
woensdag 30 maart volgt de installatie van de nieuwe
gemeenteraad. De vergaderingen hebben geen inhoudelijke agenda,
maar een ceremonieel karakter en beginnen om 20.00 uur. Alle
vergaderingen zijn openbaar en voor publiek toegankelijk, maar u
kunt ze ook via de website volgen.

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

Vacatures
Wilt u een baan waarmee u impact kunt hebben? Dan is werken voor gemeente Landsmeer misschien wel iets
voor u! Momenteel hebben we twee vacatures. Kijk hier voor mee informatie.

Handige links
Diensten & producten | Gemeenteraad | Melding doen

Contact

Wanneer kunt u bij ons terecht

Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken. Wij werken alleen op afspraak.
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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