.

Bekijk de webversie

Week 15 - 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. Zaterdag 16 april is de gemeentewerf open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Hier vind je
een overzicht van dagen waarop de gemeente nog meer gesloten is.

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen
Vanwege de komst van vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland
en de noodzaak om op korte termijn opvangplekken te realiseren,
heeft het kabinet de voorzitters van de veiligheidsregio´s gevraagd
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te coördineren. Op 1 april
is dit verzoek veranderd in een wettelijke taak aan alle
burgemeesters. In de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zullen
in totaal 2000 vluchtelingen worden opgevangen. Zij worden naar
aantal inwoners van de gemeente verdeeld over de regio. Voor
Landsmeer betekent dit dat er 68 opvangplekken moeten worden
gecreëerd. Dit staat los van de opvang die al bij gastgezinnen
verzorgd wordt. Lees verder.

Uniek Sporten Uitleen
Sporten en bewegen is goed voor je conditie, je wordt er fit en
vrolijk van én tijdens het sporten kun je sociale contacten opdoen.
Uniek Sporten vindt daarom dat sporten voor iedereen belangrijk is,
een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Uniek
Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking
sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid
van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede
aanbod de sport kiezen die het beste bij je past. Uniek Sporten
Uitleen is bedoeld voor (jong)volwassenen die om te kunnen sporten
zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel. Meer
informatie vind je hier.

Themabijeenkomst ‘Hoogsensitiviteit’ in het Middelpunt
Hoogsensitiviteit is een benaming voor 15 tot 20% van de bevolking
met een meer dan gemiddelde gevoeligheid voor het waarnemen
van details, een diepgaande verwerking van situaties en vaak
uitdagingen op het gebied van prikkelverwerking. Zowel kinderen
als ouders zelf kunnen deze gevoeligheid hebben en worstelen
hierdoor soms met de uitdagingen die hierbij horen, zoals
overprikkeling, een grotere gevoeligheid voor de omgeving, een
grote focus op de ander en perfectionisme. Op donderdag 21 april
organiseert de GGD hierover van 19.30 tot 21.00 uur een
themabijeenkomst in het Middelpunt (Marktplein 10, Landsmeer).
Voor meer informatie en/of aanmelden klik je hier.

Lezing: De vele gezichten van vrouwen in het verzet
Tijdens de jaarlijkse Nieuwenhuijzenlezing, georganiseerd door
Bibliotheek Waterland en het Waterlands Archief, vertelt historicus
Mart van de Wiel over de rol die vrouwen hebben gespeeld in het
verzet. Het algemene beeld dat het verzet door mannen werd
gedomineerd, probeert Mart van de Wiel te weerleggen door de
verschillende rollen te belichten die vrouwen hadden in het verzet.
Wilt u meer informatie over de lezing en hoe u zich kunt
aanmelden? Kijk dan hier.

Nieuw testbeleid corona
Sinds 11 april hoef je niet meer naar de GGD na een positieve
zelftest. Zelftesten wordt de norm. Voor een aantal groepen blijft
een GGD-test mogelijk: zorgmedewerkers, mensen die wonen in
een verpleeghuis of in een andere instelling met kwetsbare
personen (boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis), mensen
die thuis wonen en naar een dagbesteding gaan, mensen die geen
zelftest kunnen doen, ook niet als zij daarbij hulp krijgen. Voor
deze groepen blijft het advies te testen met een PCR-test bij de
GGD. Kijk hier voor meer informatie.

Nieuws van de gemeenteraad
De eerstvolgende raadsvergadering vindt op 21 april plaats. Deze
avond wordt de oprichting van de Stichting Risicobeheer
Veiligheidsregio’s behandeld. Met de oprichting wordt efficiency
beoogd bij gezamenlijke inkoop van verzekeringen. Tevens kan
gebruik gemaakt worden van het waarborgfonds indien
brandweerlieden letsel oplopen tijdens hun werk. Daarnaast staat de
Zienswijze Kadernota 2023 GGD Zaanstreek-Waterland op de
agenda. Zij beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en de
veiligheid van alle mensen in de regio. De gemeenten hebben de
afspraken over de samenwerking vastgelegd in de
Gemeenschappelijke Regeling. Kijk live mee!

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. We hebben een aantal interessante 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

Copyright © 2022, Gemeente Landsmeer. Alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor "Nieuwsbrief gemeente Landsmeer".
Privacy
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U kunt hier uw voorkeuren wijzigen.
Privacyverklaring
Voeg nieuwsbrief@landsmeer.nl toe aan uw adresboek om er zeker van te zijn dat u alle nieuwsbrieven
ontvangt.

