.

Bekijk de webversie

Week 45 - We organiseren op woensdag 23 november een informatieavond over de tijdelijke
opvang van Oekraïense vluchtelingen op het terrein aan de Violierweg. U leest erover in deze
nieuwsbrief.

Informatieavond over opvang Oekraïense vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog voort. Alle gemeentes in Nederland hebben vanuit het Rijk de
taak gekregen om opvang te regelen voor de stroom Oekraïense vluchtelingen, die hieruit voortvloeit.
Om invulling te geven aan deze taak, wordt het terrein aan de Violierweg ingericht om Oekraïense
vluchtelingen een tijdelijke woonruimte te kunnen bieden. Wij begrijpen dat dit vragen bij u kan
oproepen. Om u meer informatie te kunnen geven organiseert de gemeente daarom op woensdag 23
november 2022 een informatiebijeenkomst in Het Kruispunt (de kerk aan de Calkoenstraat 12A). Vanaf
19.00 uur kunt u inlopen en om 19.30 uur opent burgemeester Léon de Lange de bijeenkomst. Na afloop
van de presentatie door de projectleider, is er alle ruimte tot het stellen van vragen. Wilt u bij deze
informatiebijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u zich via dit formulier aanmelden.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Rinus Cruijff
Op zaterdagavond 5 november 2022 heeft de heer Rinus Cruijff
uit handen van burgemeester Léon de Lange een Koninklijke
onderscheiding ontvangen. In Dorpshuis “De Wije Ilp” is hij
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Rinus
Cruijff ontvangt deze onderscheiding vanwege het vele
vrijwilligerswerk bij onder andere de Ilper IJsclub, de vrijwillige
brandweer en Sportclub Purmerland, waarmee hij de samenleving
van de gemeente Landsmeer verdienstelijk is geweest.

Nieuwe griffier voor gemeente Landsmeer
Pauline Lodewegens wordt de nieuwe griffier van de gemeente
Landsmeer. Zij wordt op donderdag 10 november 2022 beëdigd
tijdens de raadsvergadering. Lodewegens wordt de opvolger van
Johan Paul de Groot, die elders aan de slag is gegaan. Pauline
Lodewegens: “Mijn steentje bijdragen aan de lokale democratie,
dat is waar mijn hart ligt. Ik doe dat volgend jaar al 25 jaar en
geniet daar dagelijks van. Ik kijk ernaar uit om samen te werken
met de gemeenteraad van Landsmeer, met het college en met de
collega’s in de ambtelijke organisatie." Meer informatie vindt u op
onze website.

10 november: Dag van de Mantelzorg
Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur.
Vaak vinden ze de zorg vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het
is bijzonder en verdient waardering. Op 10 november, de Dag van
de Mantelzorg, laat heel Nederland dat weten. Wij vinden
mantelzorgers helden. En ja, dat mag best eens gezegd worden.
Dus ontvangt u zelf zorg? Of kent u iemand die voor een ander
zorgt? Geef diegene eens een extra compliment of een
schouderklop: dat mag natuurlijk altijd, maar op 10 november, de
Dag van de Mantelzorg, zeker! Wilt u weten hoe u als
mantelzorger ondersteuning kunt krijgen of wilt u zich registeren
als mantelzorger? Neem contact op met de
mantelzorgondersteuner van de SMD.

Keuring pont ’t Schouw: één week alleen voor fietsers en
voetgangers
De pont tussen 't Schouw en Landsmeer is toe aan een keuring.
De pont moet daarvoor naar een werf. Tussen 14 en 21 november
vaart een vervangende pont vanaf de kleine steigers bij de
veeroversteek. Deze tijdelijke pont is alleen geschikt voor
voetgangers en fietsers. De overtocht is deze week gratis.
Automobilisten en landbouwverkeer moeten deze periode
omrijden. De bedientijden van de pont blijven hetzelfde. Meer
informatie vindt u hier.

MEE denkt mee met wat u nog wél kan
MEE wil graag dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ook
mensen met een beperking. De medewerkers van MEE bieden
onafhankelijke ondersteuning en denken mee bij alle zorgen en
vragen in het dagelijks leven. Heeft u hulp nodig thuis, op school
of op uw werk? Heeft u vragen of zorgen over een beperking of
een chronische ziekte en zoekt u iemand die met u
meedenkt? Neem dan contact op met MEE. Samen met u wordt er
gekeken naar wat wél kan en mogelijk is.

Themabijeenkomst: 'In contact met je tiener'
De puberteit is vaak een heftige periode voor zowel uw tiener als
uzelf. Hoe gaat u om met de toenemende behoefte aan meer
zelfstandigheid van uw kind? Hoe reageert u op uw tiener als
deze niet doet wat u vraagt en een grote mond geeft? Tijdens de
themabijeenkomst ‘In contact met je tiener’ besteedt een
pedagogisch adviseur van de GGD Zaanstreek-Waterland
aandacht aan onder andere het puberbrein, welke veranderingen
pubers doormaken en over het bepalen van grenzen en regels. De
bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur in het Middelpunt
(Marktplein 10, Landsmeer). U kunt zich hier aanmelden.

Nieuws van de gemeenteraad
Donderdag 10 november bespreekt de gemeenteraad de
begroting voor 2023. De begroting laat zien waar de gemeente
geld aan uitgeeft en welke inkomsten de gemeente verwacht. Na
vaststelling door de gemeenteraad worden de voorgestelde
plannen uitgevoerd. De voorgestelde begroting is sluitend. De
begroting kunt u hier vinden. Vanaf 20.00 uur kunt u via die link
ook de vergadering volgen of de vergadering later terugkijken.

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

Copyright © 2022, Gemeente Landsmeer. Alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor "Nieuwsbrief gemeente Landsmeer".

Privacy
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U kunt hier uw voorkeuren
wijzigen. Privacyverklaring
Voeg nieuwsbrief@landsmeer.nl toe aan uw adresboek om er zeker van te zijn dat u alle nieuwsbrieven
ontvangt.

