.

Bekijk de webversie

Week 19 - De gemeente ontving veel reacties op het bericht over de geplande bomenkap aan de
Raadhuisstraat en de Fazantenstraat. In deze nieuwsbrief leest u een update.

Update verwijdering bomen Raadhuisstraat en Fazantenstraat
De geplande kap van de bomen aan de Raadhuisstraat en de
Fazantenstraat heeft geleid tot vele reacties. We begrijpen de
verontwaardiging hierover en we stellen het op prijs dat er wordt
meegedacht door inwoners over passende oplossingen.
Aan de Raadhuisstraat is het straatwerk ongelijk komen te liggen.
Met name rondom de bushalte is veel wortelopdruk ontstaan, wat
leidt tot een gevaarlijke situatie voor voetgangers. De bushalte
wordt dagelijks veel gebruikt, waardoor er vaak mensen lopen die
het ongelijke straatwerk niet kunnen vermijden. De gemeente
ontvangt regelmatig meldingen dat mensen hierover struikelen. Daarom is een spoedige kap van de
bomen en herstel van het straatwerk noodzakelijk. De kap van deze drie bomen zal aldus doorgang
vinden en staat gepland op dinsdag 17 mei 2022. Zo wordt het Raadhuisplein weer veilig en toegankelijk
voor iedereen.
Maatregelen zoals het ophogen van het plein zijn kostbaar en zorgen slechts voor een tijdelijke
oplossing, omdat er in de loop van de tijd opnieuw wortelopdruk ontstaat. Indien de gemeenteraad weer
middelen beschikbaar stelt voor het groenbeheer, worden er drie bomen herplant. Om deze reden
worden de boomspiegels hier niet verwijderd, maar ingevuld met lage beplanting.
In de Fazantenstraat staan vier zieke bomen. Bij deze bomen is de urgentie minder groot om deze op
korte termijn te kappen, omdat er hier nog geen veiligheidsrisico bestaat. De gemeente heeft daarom
besloten om de kap van deze bomen uit te stellen tot de week van 30 mei 2022.

Méér Muziek in de Klas Bokaal voor Landsmeer
Op maandag 16 mei ontvangt de gemeente Landsmeer de Méér
Muziek in de Klas Bokaal. Dit is een erkenning voor de positieve
manier waarop het muziekonderwijs op de zes Landsmeerse
basisscholen is geregeld. De uitreiking begint om 13.15 uur op het
Raadhuisplein. Van alle scholen zal een klas aanwezig zijn; in totaal
ongeveer 180 kinderen. Zij zingen en spelen samen het
Kindermuziekweeklied. Ook Amicitia’s Jeugdorkest Landsmeer is
van de partij. Burgemeester Léon de Lange zal de aanwezigen
toespreken. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en
luisteren. Lees verder.

Energietoeslag voor lage inkomens
Het is vanaf nu mogelijk om de eenmalige energietoeslag voor
minima aan te vragen. Deze toeslag van maximaal € 800 kan
worden aangevraagd door:
- inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum
- inwoners met een IOW-uitkering
- AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
- Zelfstandige ondernemers met een laag inkomen
Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven niets te doen, die
krijgen dit bedrag vanzelf gestort. Kijk voor meer informatie en aanvragen op onze website.

Tentoonstelling Havenzathe op 14 en 15 mei
Op zaterdag 14 mei om 10.00 uur opent burgemeester León de
Lange in het Wapen van Landsmeer een tentoonstelling over de
ontwikkeling van de wijk Nieuwe Gouw, ook bekend als Havenzathe.
De tentoonstelling omvat meer dan 250 grootformaat foto’s en
schetsen vooral een beeld van de ontwikkeling van het
winkelcentrum in al haar facetten en uiteraard ook de wijk Nieuwe
Gouw. De foto’s bestrijken een tijdsbeeld vanaf 1967 tot heden.
Vele winkeleigenaren, personeel, bezoekers en uiteraard bewoners zijn op de foto’s te bewonderen. De
tentoonstelling is gratis te bezichtigen op zaterdag 14 en zondag 15 mei van 10.00 tot 17.00 uur.

Nationale Molendag 2022
Komend weekend is het Nationale Molendag. Vele molens in
Nederland openen dan hun deuren voor publiek. Zo ook
biksteenmolen De Vlijt, poldermolen de Twiskemolen en krijtmolen
d ‘Admiraal. Dat de drie molens op dezelfde dag hun deuren voor
iedereen opent is bijzonder, maar nog specialer is de manier waarop
het publiek zich van de ene naar de andere molen kan verplaatsen:
tussen De Vlijt en de Twiskemolen vaart de Koeman Express,
waarop men ook de fiets mee kan nemen, om vervolgens met de
fiets naar d’Admiraal te kunnen gaan. Burgemeester Marvin Polak
van Oostzaan en burgemeester Léon de Lange van Landsmeer doen
de aftrap van de molendagen van deze drie molens door elkaar op
zaterdag 14 mei om 11.45 uur te ontmoeten bij de eerste aankomst
van de Koeman Express bij de Twiskemolen. U bent welkom!

Wet open overheid is op 1 mei ingegaan
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Daarnaast
is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken. De Woo
markeert een nieuwe fase voor de transparantie van de overheid. De
Woo verplicht gemeenten om informatie zo veel mogelijk openbaar
te maken. Dit gebeurt op verzoek, maar de gemeente maakt ook
steeds meer informatie actief uit eigen beweging openbaar.
Inwoners en geïnteresseerden hebben namelijk recht op dezelfde
informatie als de gemeente. Zij moeten dit gemakkelijk kunnen
vinden, bijvoorbeeld via internet, persberichten of brochures. Op de website leest u onder andere wat er
is veranderd is sinds de Wet open overheid is ingegaan.

Vacatures
Bij de gemeente Landsmeer zoeken we momenteel nieuwe collega's voor een aantal functies. Misschien is er
een vacature die u aanspreekt of waarvoor u een geschikte kandidaat weet? Bekijk hier de vacatures.

Bekendmakingen
De (verplichte) publicaties en bekendmakingen zoals deze gepubliceerd zijn in het Kompas van deze week.

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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