.

Bekijk de webversie

Week 14 - Deze week is het onderwijs gestart voor kinderen en jongeren uit Oekraïne. Afgelopen
woensdag zijn de lessen in Purmerend begonnen. Lees er over in deze nieuwsbrief.

Onderwijs voor Oekraïense kinderen
Na twee weken voorbereiding is het gelukt om onderwijs te
organiseren voor kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit
Oekraïne. Een groot deel van de kinderen die in onze regio
verblijven kan sinds woensdag 6 april naar school in Purmerend;
ook de kinderen die nu door gezinnen in Landsmeer worden
opgevangen. Voor dit onderwijs wordt in Purmerend samengewerkt
met drie schoolbesturen uit de regio. Het is de bedoeling dat op
termijn alle kinderen op één locatie les krijgen, maar die locatie is
nog niet klaar. Een aantal Oekraïense docenten zal de lessen verzorgen. Ook gaat een aantal docenten
Nederlands extra werken en zijn er vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Er is met man en macht
gewerkt om dit universele kinderrecht zo snel mogelijk op poten te krijgen, een knappe prestatie!

Herken jij de geur van een XTC-lab?
Kom ruiken tijdens de weekmarkt van Landsmeer op vrijdag 8 april
en weet hoe een drugslab ruikt. Drugslabs zijn levensgevaarlijk. Heb
je een vermoeden dat er in jouw buurt een drugslab zit? Meld het
dan. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (08007000). Dit is een campagne van Noord-Holland Drugs Alert (NHDA).

Afwijkende openingstijden op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 18 april (Tweede
Paasdag) zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf en het
Middelpunt de gehele dag gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
Een aantal zaken kun je wel online regelen, bijvoorbeeld een
verhuizing doorgeven of een ontheffing voor het inrijverbod. Dit kan
via ons digitaal loket. Op zaterdag 16 april is de gemeentewerf open
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Geen lange wachttijd voor paspoort aanvragen in Landsmeer
De afgelopen dagen was in het nieuws dat er bij sommige
gemeenten een lange wachttijd is voor het aanvragen of verlengen
van een paspoort. Gelukkig is dat in de gemeente Landsmeer niet
het geval. Is je paspoort bijna verlopen? Maak dan een afspraak voor
een nieuw paspoort via onze website. Nadat het nieuwe paspoort is
aangevraagd duurt het vijf werkdagen voordat deze klaar is.

Voorkom een boete: telefoon op niet-storen in auto of op fiets
Wist je dat 27% van de weggebruikers wel eens een boete heeft
gehad voor het gebruiken van de mobiele telefoon in de auto? Op
de fiets is dit bijna 9%. Onderzoek laat zien dat veel mensen denken
dat ze de discipline hebben om niet op hun telefoon te kijken. Maar
in de praktijk blijkt het lastig te zijn: wanneer je een melding krijgt,
ben je toch geneigd om even op je telefoon te kijken. Dit is niet
alleen slecht voor je portemonnee, maar ook voor de
verkeersveiligheid. Zet daarom de niet-storen functie aan, zodat je
niet afgeleid wordt en je je kunt concentreren op de weg. Niet
storen onderwerg is voor de iPhone en de Android eenvoudig in te
stellen.

Maaien van grasvelden en speelterreinen
We zijn begonnen met het maaien van grasvelden en speelterreinen.
Veel mensen hebben hun bootje of andere spullen weggehaald,
zodat de maaimachine overal goed bij kan. Toch liggen hier en daar
nog steeds boten, palen, kettingen etc, wat het maaien bemoeilijkt
en ook zorgt voor kale plekken in het gras. We vragen iedereen om
boten en andere obstakels alsnog te verwijderen. Ook roepen wij op
om gezonken bootjes boven water te halen en te verwijderen.
Wanneer eigenaren deze niet verwijderen, moet de gemeente dit
doen. Hieraan zijn kosten verbonden die door de eigenaar betaald
moeten worden.

Nieuws van de gemeenteraad
Op donderdag 14 april vindt de eerste commissievergadering van de
nieuwe raad plaats. Op de agenda staat het aan de raad aangeboden
rapport van de rekenkamercommissie genaamd ‘Onderzoek naar de
realisatie van de duurzaamheidsambities van de gemeente
Landsmeer’. Het gehele onderzoek is openbaar en staat op de
website. Daarnaast staat de zienswijze Kadernota 2023 GGD
Zaanstreek-Waterland op de agenda. We beginnen iets vroeger dan
normaal, om 19.30 uur. U kunt zich aanmelden om te komen
inspreken en de vergadering is hier live te volgen.

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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