.

Bekijk de webversie

Week 27 - Op woensdag 6 juli zijn de kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van B&W
bekendgemaakt. U leest erover in deze nieuwsbrief.

Kandidaat-wethouders gemeente Landsmeer bekend
Op woensdag 6 juli heeft de gemeente Landsmeer
de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. De
coalitiepartijen Lokaal Landsmeer, GroenLinks,
Positief Landsmeer en het CDA dragen Marion Breij,
Jacobien van Boeijen en Erik Heinrich voor. Na de
installatie zullen zij samen met burgemeester Léon
de Lange het nieuwe college van burgemeester en
wethouders (B&W) vormen. Het college van B&W
wordt ondersteund door gemeentesecretaris Peter
Küppers. Lees hier het hele bericht.

Maandelijkse LOL-interview met burgemeester Léon de Lange
Deze week vond weer het maandelijkse interview
plaats van de LOL met burgemeester Léon de Lange.
Een interview waarin vele belagrijke zaken aan bod
komen, zoals de bekendmaking van de kandidaatwethouders, het nieuwe afvalbeleid, de herinrichting
van Havenzathe en de kruising IJdoornlaan. Bekijk
het interview hier.

Nieuw afvalbeleid is ingegaan
Afgelopen vrijdag 1 juli is het nieuwe afvalbeleid van de gemeente
Landsmeer ingegaan. Uiteraard is het nog wennen aan de
veranderingen en vragen een aantal nieuwe regels om extra
toelichting. Toch verliep het afgelopen weekend over het algemeen
goed bij de milieustraat, waar iedereen nu alleen maar met een
afvalpas toegang heeft. Deze maatregel is ingesteld zodat alleen
inwoners van de gemeente Landsmeer hun afval hier kunnen
afleveren én zodat bedrijfsafval niet tegen de regels in wordt
afgeleverd. De gemeente voorkomt hiermee dat inwoners via de
afvalstoffenheffing betalen voor bedrijfsafval.

Geen aparte inzameling meer van PMD
Met ingang van 1 juli 2022 hoeft u Plastic, Metaal en Drankkartons
(PMD) niet meer apart te scheiden. Het PMD mag bij het restafval.
De afvalverwerker zal het PMD achteraf uit het restafval scheiden en
vervolgens recyclen. Let op: er is dus geen aparte inzamelronde
meer voor het PMD. De PMD-zakken zijn ook niet meer
verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie over afval op onze website.

Aanhangers op de milieustraat
Het niet toelaten van twee-assige aanhangers op de milieustraat
heeft afgelopen dagen geleid tot veel vragen. De maatregel was
ingesteld om de hoeveelheid van bepaalde afvalstromen te
beperken. Er is nu besloten dat het niet uitmaakt met wat voor soort
aanhanger iemand komt, maar wel dat het volume van het afval en
het soort afval bepaalt hoeveel u maximaal kunt afleveren. De
exacte hoeveelheden per afvalsoort vindt u hier.

Nog geen afvalpas ontvangen? Laat het ons weten
Vorige week is aan alle huishoudens de afvalpas toegestuurd die
gebruikt kan worden bij de milieustraat. Heeft u de pas nog niet
ontvangen? Laat dit dan weten via de afvalinfolijn. Nadat uw
melding is ontvangen, wordt er contact met u opgenomen.

Ontheffing voor bedrijfsvoertuig op de milieustraat
Wilt u met een bedrijfsvoertuig huishoudelijk afval naar de
milieustraat brengen? Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. Deze
kunt u nu nog aanvragen via het mailadres afval@landsmeer.nl. Uw
aanvraag wordt op werkdagen tot 16.00 uur in behandeling
genomen. Over een aantal dagen kunnen de ontheffingen op de
nieuwe manier worden aangevraagd via de afvalinfolijn. De website
wordt daar op dit moment voor ingericht. We zullen u informeren
zodra de overgang naar deze nieuwe manier gereed is.

Gemeente Landsmeer van start met online verlengen rijbewijs
Met ingang van 11 juli 2022 is het in de gemeente Landsmeer
mogelijk om de verlenging van het rijbewijs online aan te vragen via
de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen
ophalen op het gemeentehuis. Online aanvragen is alleen mogelijk
in het geval van verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van
categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet
hiervoor nog wel naar het gemeentehuis. Hoe het online verlengen
precies werkt, kunt u hier lezen.

Nieuws van de gemeenteraad
Deze week is er geen raadsvergadering. De laatste vergadering voor
het zomerreces vindt plaats op donderdag 14 juli om 20.00 uur.
Tijdens deze avond zullen de nieuwe wethouders worden
geïnstalleerd. Wilt u de installatie van het college live meekijken?
Dat kan via deze link. Tijdens het zomerreces heeft de
gemeenteraad geen bijeenkomsten. Op 15 september is weer de
eerste commissievergadering en op 29 september de
raadsvergadering.

Vacatures
Bij de gemeente Landsmeer zoeken we momenteel nieuwe informatiemanager. Misschien is dit een vacature
die u aanspreekt of waarvoor u een geschikte kandidaat weet? Bekijk hier de vacature.

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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