.

Bekijk de webversie

Week 41 - Deze week kunt u nader kennis maken met wethouder Jacobien van Boeijen. Ook
vindt u in deze nieuwsbrief meer informatie over de bestuurlijke toekomst en de
bewonersbijeenkomsten over dit belangrijke onderwerp. En wist u dat de markt in Landsmeer
al 35 jaar bestaat?

Interview met wethouder Jacobien van Boeijen
“Mijn aard is niet om bij de pakken neer te gaan zitten, maar aan
de slag te gaan met wat er wel kan,” zegt wethouder Jacobien
van Boeijen tijdens een interview voor deze nieuwsbrief. Die
instelling gebruikt ze in haar dagelijks leven, maar ook als
wethouder van de gemeente Landsmeer. Met de portefeuilles die
onder haar verantwoording vallen heeft ze uitdagingen op het
gebied van onder andere armoede en eenzaamheid, maar ook als
het gaat om duurzaamheid, de energietransitie en het klimaat. Van Boeijen vindt het belangrijk dat
inwoners worden betrokken bij besluitvorming, als dat mogelijk is, zodat wat het college besluit ook
echt aansluit bij wat zíj willen.
(Foto: Anniek Molle)

In november bewonersbijeenkomsten bestuurlijke toekomst
Graag nodigen wij u uit voor een van de bewonersbijeenkomsten
over de kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer. Deze
kernkwaliteiten zullen gebruikt worden om te bepalen waar de
gemeente Landsmeer voor staat. Tijdens de
bewonersbijeenkomst kunt u een bijdrage leveren aan het
gesprek over wat de gemeente Landsmeer een bijzondere en fijne
gemeente maakt en welke aandachtspunten gemeenteraad en
college mee moeten nemen in de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. De bijeenkomsten
vinden plaats op dinsdag 15 november om 19.00 uur (Landsmeer), vrijdag 18 november om 19.00
uur (Den Ilp), zaterdag 26 november om 15.00 uur (Landsmeer) en maandag 28 november om 19.00
uur (Purmerland). Meer informatie over de precieze tijden en locaties vindt u via het
aanmeldformulier. Komende week ontvangt u de uitnodiging ook per brief.

De markt in Landsmeer bestaat 35 jaar
De markt in Landsmeer bestaat 35 jaar! In 1987 is de markt
opgericht, mede door toenmalig burgemeester Henk Waltmans.
Sinds die tijd heeft de markt zich ontwikkeld en kunnen inwoners
hier terecht voor onder andere bloemen, kleding en verse
etenswaren. Kooplui van het eerste uur zijn Ben Beemsterboer
met de notenkraam, Don van de loempia’s, Kaashandel Wals en
Peter Bonds viskraam. Om het 35-jarig jubileum van de markt te
vieren, staat er op 14, 21 en 28 oktober een speciale kraam met
muziek en een loterij. Als u iets koopt op de markt, ontvangt u
loten voor de loterij. Wie weet wint u een van de tassen met
heerlijke producten van de markt! Op vrijdag 28 oktober om
10.00 uur bezoekt Marion Breij, wethouder van marktzaken, de
markt om dit jubileum mee te vieren.

Aandacht voor (stille) armoede op Wereldarmoededag
17 oktober is het Wereldarmoededag. Op deze dag wordt extra
aandacht gevraagd voor stille armoede. Armoede is niet altijd
zichtbaar, zeker in Nederland niet. Misschien heeft uw buurman of
buurvrouw financiële zorgen, zonder dat u dit weet. Momenteel
groeit één op de dertien kinderen in ons land op in armoede. En
één op de tien jonge meiden en vrouwen heeft niet altijd geld
voor menstruatieproducten. Ruim 300.000 ouderen leven
structureel in armoede. Wilt u verhalen en gesprekken over
armoede beluisteren? Dit kan via de podcastreeks ‘Hoe je
armoede doorbreekt’.

Wegwerkzaamheden Zuideinde op 22 en 23 oktober
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober vervangen we het asfalt op
het Zuideinde. De werkzaamheden beginnen op zaterdag om 6.00
uur en duren tot zondag 18.00 uur. Het gaat om het stuk tussen
de kruising met de M.L. Kingstraat en de kruising met de
Kerkebreek. De kruisingen zelf blijven toegankelijk voor alle
verkeer. Gedurende de werkzaamheden geldt voor al het verkeer
een omleidingsroute via de Burgemeester Postweg en de Kerkebreek. Omdat op deze omleidingsroute
elkaar tegemoet rijdende bussen en vrachtwagens elkaar soms moeilijk kunnen passeren, wordt op
verschillende locaties een parkeerverbod ingesteld zodat de rijbaan voldoende vrij blijft. Parkeren op
de rijbaan kan dan niet, maar u kunt wel parkeren in parkeervakken. Wij rekenen op uw begrip voor
eventuele overlast.

Het opvoedspreekuur: voor alle vragen over opvoeding
Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Hiervoor kunt u
terecht bij het opvoedspreekuur. Dit biedt u één of meer
adviserende of ondersteunende gesprekken met een deskundige
over het opgroeien en opvoeden van uw kind. Dit is gratis. De
gesprekken kunnen overdag of ‘s avonds plaatsvinden in het
consultatiebureau bij het Middelpunt. U kunt online een afspraak
maken. Ook is het mogelijk om telefonisch of online advies te
krijgen over de opvoeding. Dit kan via e-mail of telefonisch (0299748004). Elke middag, van maandag tot en met vrijdag, is er een
pedagogisch adviseur van de GGD beschikbaar om vragen van
ouders en professionals over opgroeien en opvoeden te
beantwoorden.

Geldfit helpt om financieel fit te blijven of te worden
Geldfit vindt dat iedereen in Nederland het waard is om financieel
gezond te kunnen leven. Daar willen zij aan werken door tips te
geven over hoe je financiële problemen kunt voorkomen. Als
iemand al wel problemen heeft, kunnen zij snel doorverwijzen
naar de juiste plek voor hulp in de buurt. Op de website vindt u de
gratis Geldfit test. U kunt de test anoniem doen en zo binnen
twee minuten ontdekken wat u kunt doen om geld te besparen.

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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