.

Bekijk de webversie

Week 23 - Bent u handig met bijvoorbeeld het in elkaar zetten van kasten en bedden of draait u
uw hand niet om voor andere klusjes? Dan kunnen we uw hulp goed gebruiken om de
opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen gereed te maken. Lees het bericht in deze
nieuwsbrief. Verder kunt u lezen over de aanpassingen die wij gaan doen aan het kruispunt
IJdoornlaan-Zuideinde.

Wilt u helpen bij wat klusjes in het oude Middelpunt?
Het oude Middelpunt is bijna gereed voor de opvang van acht tot
dertien Oekraïense vluchtelingen. We leggen op dit moment de hand
aan de laatste werkzaamheden. Daarvoor hebben we nog een beetje
hulp nodig, bijvoorbeeld bij het in elkaar zetten van bedden en
linnenkasten. Vindt u het leuk om te helpen? Geef u dan op via email. Alvast bedankt!

Aanpassingen kruispunt IJdoornlaan-Zuideinde
Op dinsdag 14 juni starten we met de laatste fase van de
herinrichting van het kruispunt IJdoornlaan-Zuideinde. In die week
wordt er gewerkt aan het stuk bij de bussluis. Het normale verkeer
ondervindt hier in principe geen hinder van. Buslijn 319 wordt
omgeleid via de IJdoornlaan. In de week erna wordt in de nacht van
20 en 21 juni gewerkt aan het kruispunt zelf. De aanpassingen hier
betreffen onder andere een verkeersdrempel op de IJdoornlaan en
verkeersdruppel op het Zuideinde. Verder komt het opstelvak van
het rechtdoor-/linksafvak vanaf de IJdoornlaan meer naar het Zuideinde, waardoor de zichtbaarheid van
het verkeer op het Zuideinde wordt verbeterd. We hebben er vertrouwen in dat de aanpassingen aan het
kruispunt de verkeersituatie voor alle verkeersdeelnemers duidelijker en veiliger zal maken. Lees hier het
hele bericht.

Extra nieuwsbrief over nieuw afvalbeleid
Zoals eerder dit jaar aangekondigd, is er een nieuw afvalbeleidsplan
en gaat de gemeente over op een andere manier van afval
inzamelen. Op 1 juli 2022 wordt gestart met de invoering van de
eerste onderdelen van het nieuwe beleidsplan. Volgende week
ontvangt u daar thuis een brief over. Om een en ander toe te
lichten, verschijnt er volgende week ook een extra nieuwsbrief die
geheel in het teken staat van het nieuwe afvalbeleid. Houd uw
mailbox dus in de gaten!

Nieuws van de gemeenteraad
Op de agenda van de commissievergadering die op 16 juni
plaatsvindt, staan de jaarstukken van de GGD, de Vervoersregio
Amsterdam en van het Recreatieschap Twiske-Waterland. Al deze
jaarstukken kunt u hier inzien. Verder zal de commissie de
Verordening individuele studietoeslag en de eerste
Bestuursrapportage bespreken. Het is mogelijk om vijf minuten te
komen inspreken. U dient zich dan bij de griffie aan te melden. De
commissievergadering is ook live te volgen.

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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