.

Bekijk de webversie

Week 44 - Woont u in een laagbouwwoning? Dan heeft u een brief ontvangen over de levering
van uw nieuwe restafvalcontainer. U leest erover in deze nieuwsbrief. Ook in deze nieuwsbrief:
een uitnodiging voor ondernemers om op vrijdag 18 november te komen ontbijten in Het
wapen van Landsmeer.

Levering nieuwe restafvalcontainers laagbouwwoningen
De bewoners van laagbouwwoningen in de gemeente Landsmeer
hebben inmiddels een brief ontvangen, of krijgen deze
binnenkort, over de levering van hun nieuwe container voor
restafval en PMD (plastic, metaal en drankverpakking). In de
periode van 7 tot 15 november zal Inovim de nieuwe containers
afleveren. En in de periode van 16 tot 25 november plaatst
Inovim een blauwe deksel op uw oude restafvalcontainer, zodat
deze herkenbaar wordt als een oud papier en karton container.
Voor al uw vragen over de levering van de containers kunt u op
werkdagen contact opnemen met Inovim via telefoonnummer
0800-400 2050.

Enquête over kernkwaliteiten: ook voor jonge inwoners
Al veel inwoners uit Den Ilp, Landsmeer en Purmerland hebben de
enquête over de kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer
ingevuld. We zijn ook erg benieuwd naar de mening van jonge
inwoners. Heeft u een (klein)zoon of (klein)dochter van 12 jaar of
ouder? Zij mogen de enquête ook invullen. Hun mening is
belangrijk! Stuurt u de link aan ze door? De enquête staat hier.
Uiteraard horen we ook graag uw mening. Mocht u de enquête
nog niet ingevuld hebben, dan kunt u dat alsnog doen.

Vrijdag 18 november: ontbijt voor ondernemers
Bent u ondernemer? Dan bent u van grote waarde voor de
gemeente door het creëren van banen en door uw bijdrage aan
een levendige gemeente. We zetten u daarom graag in het
zonnetje op vrijdag 18 november, de Dag van de Ondernemer. U
bent van harte uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt in Het
wapen van Landsmeer. Vervolgens brengt Marion Breij, wethouder
Economische Zaken, in de middag flitsbezoeken aan ondernemers
die zich hiervoor aanmelden. De uiterlijke aanmelddatum is
vrijdag 11 november. Er zijn maximaal 50 plaatsen voor het
ontbijt en 4 voor een flitsbezoek, dus meldt u zich op tijd aan! Op
onze website vindt u meer informatie.

Startersevenement Regio Zaanstreek-Waterland
Bent u net gestart met een onderneming of heeft u plannen om
uw eigen bedrijf te beginnen? Bezoek dan het gratis
startersevenement op maandag 7 november om 19.00 uur in het
stadhuis van Purmerend. Kom deze avond netwerken en laat u
informeren en inspireren. Specialisten van het Startersloket geven
in samenwerking met Rabobank Waterland en Omstreken en alle
gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland antwoord op uw
vragen. Ook kunt u interessante workshops volgen. Kijk op de
website van het Startersloket voor informatie over het
programma en om u aan te melden.

Het Juridisch Loket biedt gratis eerste hulp bij juridische
vragen
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies aan personen met
een laag inkomen en weinig vermogen. De adviezen liggen op alle
rechtsgebieden. Zo beantwoordt het Juridisch Loket juridische
vragen over arbeidsovereenkomsten, ontslag, uitkeringen,
echtscheiding en nog meer. Op hun website vindt u informatie,
tips en voorbeeldbrieven. Het Juridisch Loket is bereikbaar op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 09008020. U kunt ook langsgaan tijdens een spreekuur op een van de
vestigingen in Zaandam, Amsterdam of Purmerend. Hier vindt u de openingstijden en adressen.

Train uw lijf en uw brein!
Wilt u uw lichaam en hersenen fit houden? Doe dan mee met de
cursus Cognitieve Fitness! Dit is een combinatie van lichamelijke
inspanning met intellectuele uitdaging en bewuste ontspanning.
De cursus wordt onder andere ingezet als een preventieve
aanpak in de strijd tegen dementie en richt zich op het behoud en
de verbetering van de fysieke en cognitieve fitheid. De cursus is
voor iedereen die lichaam en denkvermogen wil prikkelen om fit
en fris te blijven. Voor informatie en aanmelden kunt u contact
opnemen met Heidy Gobes van Team Sportservice Zaanstreek-Waterland, via e-mail of telefoon 0621655025.

Nieuws van de gemeenteraad
Het college heeft de concept-programmabegroting op 27 oktober
aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin staat wat de gemeente
de komende jaren gaat doen en hoe dat wordt betaald. Tijdens de
commissievergadering van 3 november kunnen de fracties
politieke vragen stellen aan het college, onderling de discussie
aangaan en kan het draagvlak voor wijzigingsvoorstellen worden
gepeild. In de raadsvergadering van 10 november houden de
fracties de algemene beschouwingen en neemt de raad een
besluit over de begroting.

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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