.

Bekijk de webversie

Week 24 - Er wordt momenteel gewerkt aan de kruising IJdoornlaan-Zuideinde. Houd er rekening
mee dat er komend weekend en volgende week ook gedurende een aantal nachten gewerkt wordt.
Wanneer dat precies gebeurt, kunt u lezen in deze nieuwsbrief.
Let op: vanavond, donderdag 16 juni, is er geen avondopenstelling en is de balie Burgerzaken
gesloten. Wilt u een paspoort, rijbewijs, uittreksel of geboorteaangifte aanvragen? Dan kunt u voor
een ander moment online een afspraak maken.

Werkzaamheden kruising IJdoornlaan
Momenteel wordt er gewerkt aan de kruising IJdoornlaan-Zuideinde.
Komend weekend en volgende week vindt het werk in de nacht
plaats. Het gaat om de volgende nachten:
- zaterdag 18 en zondag 19 juni tussen 01.00 en 05.00 uur
- dinsdag 21 juni tussen 01.00 en 05.00 (*)
- woensdag 22 juni tussen 23.00 en 06.00 uur
- donderdag 23 juni tussen 23.00 en 06.00 uur (*)
Het kruispunt is tijdens deze nachten niet toegankelijk voor verkeer,
behalve voor hulpdiensten. Het verkeer kan gebruik maken van de
omleidingsroute. Deze loopt via de Kanaaldijk en de Van Beekstraat.
Lees hier het hele bericht.
(*) deze momenten zijn ingepland als uitloopdatum.

Vogelgriep in Oostzanerveld
In het Oostzanerveld is vogelgriep vastgesteld. Er geldt een
regionale ophokplicht voor commercieel gehouden vogels en een
afschermplicht voor niet-commercieel gehouden vogels. Ziet u dode
vogels? Meld deze dan via 020-4877111 of via het formulier op
onze website. Kijk voor landelijke informatie over vogelgriep op de
website van de Rijksoverheid.

Jubileumeditie Sport en Feestweek
Het is na twee jaar afwezigheid door corona eindelijk weer tijd voor
de Sport en Feestweek! Deze vindt plaats van 17 tot en met 26
juni. Stichting Evenementen Landsmeer organiseert dit evenement,
waarbij alles draait om sport en cultuur, alweer voor de tiende keer.
Alle informatie vindt u op de website en de Facebookpagina van de
Sport en Feestweek. Veel plezier voor iedereen die meedoet en
aanmoedigt!

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. U ontvangt daar
binnenkort een brief over. Om een en ander toe te lichten, verschijnt
er ook op korte termijn een extra nieuwsbrief die geheel in het
teken staat van het nieuwe afvalbeleid. Houd uw mailbox dus in de
gaten!

Veteranendag 22 juni 2022
De burgemeesters van de gemeenten Landsmeer, Waterland en
Edam-Volendam zijn verheugd hun veteranen uit te nodigen voor
een gezamenlijke Veteranenbijeenkomst. Veteranen en hun
partner/introducé zijn van harte welkom op woensdag 22 juni a.s.
in het Fort Bij Edam (Oorgat 10, Edam). Bent u veteraan, maar heeft
u nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Duurzame onkruidbestrijding in onze gemeente
De firma Berdi verzorgt in onze gemeente de onkruidbestrijding en
het vegen van de wegen. Berdi gebruikt voor de onkruidbestrijding
de methode BOB (Berdi Onkruidbeheer met Biostoom). Hierbij zet
Berdi houtchips in die als restmateriaal zijn overgebleven na snoeien kapwerkzaamheden. Na het drogen van de houtsnippers worden
deze verbrand in het ketelhuis. Hier wordt biostroom opgewekt. De
restwarmte is hergebruikt regenwater van 98⁰ Celsius. Dit kalkvrije
water gebruikt Berdi om onkruid mee te verdelgen. Op deze manier
werkt Berdi circulair, zonder chemicaliën. Eind 2020 ontving Berdi
de Duurzaamheidsaward 2020 van stichting Pioniers van de
Toekomst uit Noordoostpolder.

Dakisolatie voorkomt oververhitting
Wist u dat een goed geïsoleerd dak niet alleen beschermt tegen kou,
maar ook voor koelte zorgt in de zomer? In een gemiddelde woning
komt een groot deel van de zomerwarmte via het dak naar binnen.
Door uw dak te isoleren houdt u de warmte buiten en blijft de
temperatuur binnen aangenamer. Wilt u meer informatie over
dakisolatie? Neem dan contact op met Duurzaam Bouwloket.

Nieuws van de gemeenteraad
Vanavond, donderdag 16 juni, vindt de laatste
commissievergadering van deze maand plaats. Op de agenda staat
de eerste bestuursrapportage. De bestuursrapportage is het
moment waarop het college de raad informeert over de voortgang
van de lopende begroting. De raad wordt geïnformeerd over de
bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting, de financiële
consequenties van B&W-besluiten die zich hebben voorgedaan in de
eerste drie maanden van dit jaar. Bekijk alle stukken hier en kijk de
vergadering live mee.

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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