.

Bekijk de webversie

Week 13 - Afgelopen vrijdag mocht Jan Holvast de eerste Lien van Eenige Cultuurprijs in
ontvangst nemen. Wij feliciteren hem van harte! Verder willen we u attenderen op een aantal
interessante vacatures bij de gemeente Landsmeer. Wilt u werken bij de gemeente of kent u
iemand die dat zou willen? Bekijk dan de vacatures in deze nieuwsbrief.

Uitreiking Lien van Eenige Cultuurprijs Landsmeer
Op vrijdag 25 maart vond de uitreiking plaats van de eerste Lien van
Eenige Cultuurprijs, de cultuurprijs die in het leven is geroepen door
Cultuurplatform Landsmeer. De winnaar van 2022 is Jan Holvast. Hij
ontving de prijs uit handen van Machiel van Eenige, de man van Lien
van Eenige (1937-2021) naar wie de prijs vernoemd is. Jan Holvast
is voorzitter van de Stichting Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer
en heeft in deze functie tal van culturele activiteiten mogelijk
gemaakt. Gefeliciteerd!

Fiets-vaarexcursie 'Ontdek & proef de natuur van Landsmeer'
Op Tweede Paasdag, maandag 18 april, organiseert Bureau
Toerisme Laag Holland in samenwerking met Landschap NoordHolland, Natuurboerderij Hardebol en Café De Drie Zwanen de
unieke fiets-vaarexcursie 'Ontdek & proef de natuur van
Landsmeer'. Met deze excursie maakt u op een leuke manier kennis
met het unieke landschap, de bijzondere verhalen en smaken van
Landsmeer. Het arrangement is op drie verschillende tijdsloten te
reserveren: van 09.00 tot 12.30 uur, van 11.00 tot 14.30 uur en
van 13.00 tot 16.30 uur. Inclusief is een vaartocht door het Ilperveld, een speciaal ontwikkelde fietsroute
en iets lekkers bij Natuurboerderij Hardebol en Café de Drie Zwanen. Kijk hier voor meer informatie.

Varen in Amsterdam in 2022: vignet verplicht
Iedere boot die door Amsterdams water vaart, moet vanaf 2022 een
vignet hebben. In dit vignet zit een chip. Zo kan gezien worden waar
en wanneer het druk is op het water. Als het nodig is, kan de
gemeente maatregelen nemen om te zorgen voor een vlotte en
veilige doorvaart. Daarnaast is het makkelijker om een verdwenen of
gestolen boot met vignet op te sporen. Het nieuwe vignet is drie
kalenderjaren geldig. Het vignet is niet nodig voor kano’s en
kajakken zonder motor en ook niet voor opblaasbare boten zonder
harde bodem.

SamenMeer zoekt vrijwilligers
Heeft u affiniteit met ouderen, houdt u van (bij)rijden en wilt u af en
toe wat tijd investeren in de oudere bewoners van onze gemeente?
Dan is een vrijwilligerstaak bij SamenMeer misschien wel iets voor u.
SamenMeer is op zoek naar chauffeurs en bijrijders. Zij zijn samen
verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord vervoeren van
bezoekers van en naar activiteiten. Bent u geïnteresseerd en wilt u
meer informatie? Neem dan contact op met SamenMeer via e-mail
of telefoon (020-4824190).

Hulp nodig bij het starten van een onderneming?
Woont u in de gemeente Landsmeer en denkt u na over het starten
van een eigen onderneming? Als gemeente helpen wij u graag op
weg. Als (startende) ondernemer kunt u met uw ondernemersvragen
terecht bij het Startersloket. De adviseurs staan voor u klaar om een
onafhankelijk klankbord te bieden. Via het Startersloket kunt u zich
optimaal voorbereiden op de start van uw eigen bedrijf. De
ondersteuning van het Startersloket is voor u als inwoner van onze
gemeente gratis.

Nieuws van de gemeenteraad
Op woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en
begonnen aan een nieuwe raadsperiode. Een periode vol
uitdagingen waar de raad zich over mag buigen. Naast een
uitgebreid inwerkprogramma is de eerste reguliere
commissievergadering op 14 april en de eerste inhoudelijke
raadsvergadering op 18 april. Op de agenda staan dan onder meer
het jaarverslag van de Rekenkamer en het rapport Duurzaamheid.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn te volgen via
de livestream of vanaf de publieke tribune.

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 een aantal 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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