.

Bekijk de webversie

Week 12 - Deze week mochten we de lente verwelkomen! Ook zijn deze week de laatste verplichte
coronaregels vervallen. Verder wordt er in het hele land, ook in onze gemeente, hard gewerkt om
de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk te laten verlopen. U vindt op onze
website informatie hierover. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet.

Informatieavond over vakantieresort Breeck op 29 maart
Op dinsdag 29 maart a.s. vindt van 18.00 tot 21.00 uur in Het
wapen van Landsmeer een informatieavond plaats over Resort
Breeck, een vakantieresort dat over een aantal jaar gerealiseerd
moet gaan worden nabij de A10. De informatieavond wordt
georganiseerd door de initiatiefnemers van het vakantieresort,
Blauwhoed, Dutchen en Gooische Hart Recreatie. Tijdens deze
informatieavond tonen zij het stedenbouwkundig concept,
referentieprojecten en meer informatie met betrekking tot het
project en over de aanloop ernaartoe. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze avond
kunt u vragen stellen en in gesprek gaan met de initiatiefnemers. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt
u zich aanmelden via e-mail. Als u verhinderd bent, maar wel graag de informatie wilt ontvangen, dan
kunt u dat ook via de mail doorgeven.

Uitreiking Lien van Eenige Cultuurprijs Landsmeer
Op vrijdag 25 maart wordt de winnaar bekend gemaakt van de Lien
van Eenige Cultuurprijs Landsmeer 2022. Elke Landsmeerder die
een kandidaat heeft voorgedragen, de genomineerden, hun familie
en vrienden zijn hierbij van harte uitgenodigd, zo ook inwoners van
Landsmeer die cultuur een warm hart toedragen. Locatie: Het wapen
van Landsmeer. Aanvang: 16.00 uur. Met muzikale omlijsting door
gitarist Kees Arntzen.

Gratis webinar Oekraïens
Werkt u als vrijwilliger met vluchtelingen uit Oekraïne, heeft u
kinderen in de klas die gevlucht zijn of heeft u vluchtelingen in uw
huis opgenomen? Dan is het fijn om de taal een beetje te kunnen
verstaan en spreken en meer te weten over de cultuur. Tijdens een
gratis webinarreeks maakt u kennis met de taal en cultuur. Deze
gratis webinarreeks is op 24 en 31 maart en 7 april te volgen. De
webinarreeks vormt een geheel. U schrijft zich dan ook in voor alle
drie de webinars samen. Als u zich inschrijft nadat één of meerdere
webinars zijn geweest, dan ontvangt u de link van de voorgaande
webinars om deze terug te kijken. Inschrijven kan hier.

Van Doekoe tot Digi - Week van het Geld
Van 28 maart tot en met 1 april 2022 is het de Week van het Geld.
Speciale aandacht is er dit jaar voor jongeren vanaf 18 jaar met als
motto 'Laat geen geld liggen'. Meer dan de helft van de Mbo’ers
vergeet belasting terug te vragen als ze een bijbaan hebben, stage
lopen of een uitkering hebben. En maar liefst 1 op de 4 jongeren
vergeet zorgtoeslag aan te vragen. De gemeente Landsmeer vindt
het belangrijk dat jongeren zich hiervan bewust zijn. Wil je weten
hoe je belastinggeld terugvraagt? Kijk op Geldfit. Je kunt er ook zien
hoe je zorgtoeslag aanvraagt.

Informatie over de eenmalige energietoeslag
Het kabinet heeft toegezegd dat huishoudens met een laag inkomen
(tot en met 120% van het sociaal minimum) een eenmalige
energietoeslag van € 800,- ontvangen. Hiermee kunnen zij een deel
van de energiekosten betalen. De overheid betaalt de toeslag uit aan
de gemeenten, waarna de gemeenten dit uitbetalen aan
huishoudens met een laag inkomen. Inwoners met een
bijstandsuitkering hoeven niets te doen, zij krijgen in maart vanzelf
een voorschot van € 200,- uitgekeerd. De rest van de
tegemoetkoming volgt later. De uitbetaling aan
bijstandsgerechtigden wordt voor onze gemeente gedaan door
gemeente Waterland. Andere inwoners die in aanmerking komen,
kunnen vanaf half mei de energietoeslag aanvragen via de website
van de gemeente. Meer informatie over de toeslag vindt u op de
website van de Rijksoverheid.

Gezamenlijke detailhandelsvisie voor regio Zaantreek-Waterland
De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,
Waterland, Wormerland en Zaanstad hebben de regionale
detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland vastgesteld. In deze visie
zijn de belangrijkste speerpunten voor de detailhandel
geformuleerd waar de regio zich de komende 5 jaar op gaat
focussen. De ambitie van is om een regio te zijn waar inwoners en
bezoekers alle dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen kunnen
kopen. De focus ligt op een compleet winkelaanbod, het versterken
van de centrumgebieden Purmerend en Zaanstad, en de regio nog
meer op de kaart zetten als leverancier van lokale producten. Lees
hier het hele bericht.

Webinar Juridische zaken voor (startende) ondernemers
Juist in deze tijd is het belangrijk als ondernemer juridisch uw zaken
goed op orde te hebben. Heeft u ook vragen als: met welke vormen
van aansprakelijkheid krijg ik te maken, hoe dek ik mij als
ondernemer in tegen pandemieën en met welke AVG-regels moet ik
rekening houden? Tijdens het webinar Juridische zaken op maandag
28 maart a.s. nemen Marije Sliphorst-Dekker (Abma Advocaten)
en Joeri Goede (Startersloket) u mee door de juridische jungle van
het ondernemerschap. Het webinar begint om 19.00 uur. Meer
informatie.

Bekendmakingen
De (verplichte) publicaties en bekendmakingen 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 meer 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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