.

Bekijk de webversie

Week 21 - In deze nieuwsbrief blikt Léon de Lange terug op zijn eerste jaar als burgemeester van
de gemeente Landsmeer. Op 19 mei jl. was het een jaar geleden dat zijn benoeming plaatsvond.

Boodschap burgemeester Léon de Lange over één jaar
burgemeesterschap
"Beste Landsmeerders, Ilpers en Purmerlanders,
Iets langer dan een jaar geleden werd ik op 19 mei 2021 uw
burgemeester. De raadsvergadering waarin ik mijn ambtsketen
kreeg omgehangen en werd toegesproken, lijkt pas een maand
geleden, maar is toch écht alweer een jaar terug. In het afgelopen
jaar heb ik veel inwoners, organisaties en verenigingen mogen
ontmoeten. Allen met verschillende achtergronden, unieke
ervaringen en verhalen over onze mooie gemeente. Hierdoor leerde
ik de gemeente al snel kennen en wakkerde mijn energie nog meer
aan." Lees hier verder.

Schilders en klussers gezocht
Momenteel wordt er hard aan gewerkt om het oude Middelpunt aan
de Dr. Martin Luther Kingstraat 2 gereed te maken voor de opvang
van acht tot twaalf vluchtelingen uit Oekraïne. Om de klus snel te
klaren, zijn we op zoek naar een aantal schilders en klussers die op
vrijwillige basis willen helpen. Weet jij iemand of ben jij degene die
we zoeken? Stuur ons dan een mail en we nemen contact met je op.
Alvast bedankt!

Aanvraag voor Lintjesregen 2023
Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een
bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk maken voor de
samenleving. Kent u iemand in onze gemeente die een lintje
verdient en woont die persoon in de gemeente Landsmeer? Dan
kunt u voor deze persoon een aanvraag indienen voor de
Lintjesregen van 2023. Uw aanvraag dient vóór 1 augustus 2022 bij
ons ingediend te zijn. Wacht dus niet te lang en stuur uw aanvraag
in!

Middelbare scholieren minder gelukkig dan vóór de coronacrisis
Tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs in de regio
Zaanstreek-Waterland voelden zich in 2021 minder gelukkig en
minder gezond dan vóór de coronaperiode in 2019. Ook ervaren zij
meer psychische klachten en eenzaamheid. Dit blijkt uit de Corona
Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 die GGD Zaanstreek-Waterland
afgelopen najaar heeft gehouden onder 4800 leerlingen op 18
reguliere middelbare scholen in de regio. De resultaten van dit
onderzoek geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid
en passende maatregelen. Lees verder.

Gun elkaar de ruimte!
Het gaat vaak goed, maar soms zitten weggebruikers elkaar in de
weg. Grote groepen wielrenners die hard langs wandelaars rijden.
Fietsers die moeten opletten voor snelle maaltijdbezorgers.
Bezorgers die op hun beurt weer vinden dat ‘trage’
verkeersdeelnemers ze in de weg zitten. En zo zijn er nog veel meer
conflictsituaties te bedenken. We moeten met z’n allen over de weg.
Hoe fijn zou het zijn als we ook met z’n allen goed overweg
kunnen? Gun elkaar de ruimte en houd rekening met andere
weggebruikers!

Vanaf 1 juli 2022 rookmelders verplicht op elke woonverdieping
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder
te hebben op elke woonverdieping in je huis en in ruimtes waar een
vluchtroute doorheen loopt. Ook als je in een huurhuis woont. Deze
verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar in
de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere
verdieping een rookmelder moet hangen. Als u dit nog niet heeft,
raden we u aan om deze binnenkort aan te schaffen. Let erop dat de
melders voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk hebben.

Nieuws van de gemeenteraad
Tijdens de eerstvolgende commissievergadering op 2 juni zal de
jaarrekening worden vastgesteld. Met het vaststellen van de
jaarstukken 2021 wordt een getrouw beeld van de financiële positie
van de gemeente weergegeven aan de Provincie Noord-Holland. Alle
jaarstukken kunt u hier inzien. Er staan nog meer interessante
stukken op de agenda, zoals de financiële stukken van Waterlands
Archief en van de Omgevingsdienst IJmond. Het is mogelijk om vijf
minuten te komen inspreken. U dient zich dan wel even aan te
melden bij de griffie.

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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