.

Bekijk de webversie

Week 40 - Via deze nieuwsbrief kunt u nader kennis maken met het college van Landsmeer. De
komende tijd vindt u wekelijks een interview met een van de collegeleden. Deze week is dat
wethouder Marion Breij. Ook leest u over de geplande bewonersavonden over de bestuurlijke
toekomst van onze gemeente.

Interview met wethouder Marion Breij
If there isn’t a way, create one, luidt de lijfspreuk van Marion
Breij, die sinds 14 juli als wethouder deel uitmaakt van het
college van de gemeente Landsmeer. "Ik ga er vanuit dat alles
mogelijk is. Als iemand tegen mij zegt dat iets níet mogelijk is,
dan zeg ik: het kan nóg niet.” Tijdens een interview met Marion
Breij voor deze nieuwsbrief, vertelt ze over haar wens om als
wethouder onder andere tempo te maken met bouwen, waarbij er
volgens Breij ruimte moet zijn voor creatieve en alternatieve
woonoplossingen, ruimte voor ruimte, transformatie en
herbestemming. Niet alleen motiveert ze haar drijfveer om aan de
slag te gaan voor de Ilpers, Landsmeerders en Purmerlanders,
ook vertelt ze over haar favoriete plekje in de gemeente en met
wie ze daar graag naartoe gaat.

Bewonersavonden over de bestuurlijke toekomst van
gemeente Landsmeer
In november organiseren we bewonersavonden in Den Ilp,
Landsmeer en Purmerland in het kader van de bestuurlijke
toekomst van onze gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten willen
we graag met u in gesprek over de kernkwaliteiten van de
gemeente Landsmeer. Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad
het concept-kernkwaliteitendocument vastgesteld. Hierin zijn de
belangrijkste kwaliteiten van de gemeente Landsmeer
samengevat. Het document is opgesteld op basis van eerdere gesprekken met inwoners, enquêtes en
beleid. Om te toetsen of we goed in beeld hebben wat de belangrijkste kwaliteiten zijn en of deze in
de afgelopen jaren misschien veranderd zijn, gaan we hierover graag met u als inwoner in gesprek.
Binnenkort ontvangt u een brief met daarin de exacte data en informatie over hoe u zich hiervoor
kunt aanmelden. Wordt vervolgd!

Nieuwe rolcontainer voor laagbouwwoningen
Woont u in een laagbouwwoning? Deze week ontvangen de
meeste laagbouwwoningen een informatiebrief over de nieuwe
rolcontainer die zij in november krijgen voor restafval en plastic,
metaal en drankverpakkingen. De restafvalcontainer die deze
woningen op dit moment hebben, wordt dan de rolcontainer voor
oud papier en karton. Deze container krijgt dan een blauwe
deksel. Voordat het zover is ontvangt u nog een tweede
informatiebrief. Daarin staat precies wanneer dit voor uw adres
gebeurt en wat u daarvoor moet doen. Heeft u vragen? Bel dan
het gratis informatienummer 0800-400 2050.

Burgemeester op bezoek bij OBS De Fuik
Op woensdag 5 oktober ging de Kinderboekenweek van start. Ook
vond die dag het Nationaal Schoolontbijt plaats. Dit ontbijt vindt
elk jaar plaats in verschillende basisscholen in Nederland.
Burgemeester Léon de Lange was in de ochtend te gast bij OBS
De Fuik in Den Ilp. Hier heeft hij voorgelezen aan kinderen uit
groep 1 en 2, en met de kinderen uit de hogere klassen speelde
hij een potje boekenbingo. Léon de Lange: "Het is mooi dat de
Kinderboekenweek en het Nationaal Schoolontbijt dit jaar
samenvielen. Zo is er zowel aandacht voor lezen als voor een
goed ontbijt. Veel kinderen ontbijten niet, niet altijd of niet gezond. Het is belangrijk dat hier aandacht
voor is, ook op scholen!"

Bezoek wethouders aan de markt in Landsmeer
Op vrijdag 30 september waren wethouders Marion Breij en
Jacobien van Boeijen actief op de markt in Landsmeer. Marion
Breij bezocht de kraam van Doortrappen en The Coolbiking
Company. Zij stonden op de markt om Doortrappers in Landsmeer
te stimuleren om nóg veiliger te fietsen.
60-plussers die meededen aan een fietsquiz kregen een fietshelm
cadeau. Jacobien van Boeijen bezocht de Energiebus van
Duurzaam Bouwloket. Hier kon men terecht voor informatie en
advies over onder andere kleine en grote energiebesparende maatregelen in huis. Ook was Van
Boeijen bij de kraam van WelzijnWonenPlus, SamenMeer, de SMD en Evean. Zij stonden er in het
kader van de Week tegen Eenzaamheid, om mensen dichter bij elkaar te brengen. Meer informatie.

Sociaal raadsvrouw in gemeente Landsmeer
Sociaal raadslieden geven (gratis) sociaal juridisch advies, dat wil
zeggen: over vragen die te maken hebben met wetten en regels.
Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen met het invullen van
ingewikkelde formulieren, het schrijven van brieven naar
(overheids)organisaties of bij het indienen van een klacht of
bezwaarschrift. U kunt bij hen ook terecht voor budgetadvies en
advies bij betalingsproblemen. Als het nodig is, bellen sociaal raadslieden met de betreffende
organisatie om uw probleem te bespreken. In de gemeente Landsmeer kunt u terecht bij de sociaal
raadsvrouw in het Middelpunt. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot
17.00 uur. Kijk op onze website voor meer informatie.

WelzijnWonenPlus zoekt maatjes
Wilt u graag iets doen voor iemand die wat extra aandacht,
ondersteuning of begeleiding nodig heeft? Misschien is het
maatjesproject van WelzijnWonenPlus dan wel iets voor u. U kunt
zich opgeven om een maatje te zijn van iemand met wie u
wekelijks of tweewekelijks samen iets doet, zoals koffiedrinken,
een spelletje doen of een wandeling maken. Ook kunt u misschien
iets betekenen voor iemand die vergeetachtig of eenzaam is of
die een beperking heeft. Wilt u informatie? Dan kunt u bellen
(020-482 2605) of mailen naar WelzijnWonenPlus. Zij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur.

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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