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Noord/Zuidlijn extra reistijd maximaal 6 minuten
Met de introductie van de Noord/Zuidlijn is het aantal directe buslijnen naar Amsterdam verminderd. Tegelijkertijd is de
frequentie van het aantal ritten per uur van de resterende bussen verhoogd om een betere aansluiting te krijgen met
de metro. Hierdoor is er vanuit Landsmeer een maximale extra reistijd van 6 minuten. Voor de meeste reizigers levert de
Noord/Zuidlijn tijdwinst op.
Minder bussen meer ritten
Zo rijdt lijn 319 niet meer om de 15 minuten maar tijdens de
spits iedere 10 minuten richting Amsterdam. In september
start de winterdienstregeling. Dan rijdt lijn 319 iedere 7,5
minuut. De metro rijdt iedere 6 minuten naar Centraal Station.
Als de aankomsttijd van de bus samenvalt met de vertrektijd
van de metro moet maximaal 6 minuten gewacht worden.
Gemiddeld zal de wachttijd circa 3 minuten zijn.
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Centraal Station uitstapten, vervolgden hun reis met stadsbus,
tram of metro. Met name voor deze groep levert de Noord/
Zuidlijn tijdwinst op.
Een extra voordeel voor reizigers die voorheen overstapten
op Centraal Station is dat ze niet meer helemaal door Centraal
Station hoeven te lopen naar de busterminal aan de IJ-zijde.
Ook de regelmatig voorkomende opstoppingen op de Prins
Hendrikkade worden op deze manier omzeild.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Geregistreerd partnerschap
20 juli 2018
Robertus Gerardus Hubertus van Dam en Willem Marinus Verwoerd

Overleden
19 juli 2018
Pieter Harm Ter Laak, gehuwd met Petronella Catharina van Rossum

Tijdwinst voor merendeel passagiers

24 juli 2018

Het merendeel van de passagiers (rond 80%) die voorheen bij

Hendrik Hollander, gehuwd met Aaltje Visser

Verwijderen boottrailer

Aangevraagde vergunningen

Aan de Sportlaan op het grote parkeerterrein staat een
boottrailer aan een lantaarnpaal geparkeerd wat in strijd
is met artikel 5:6 lid 1 van de AVP van de gemeente Landsmeer.
De boottrailer is door Team Handhaving voorzien van een
gele sticker met datum. Wanneer de eigenaar de boottrailer niet zelf verwijdert, zal de gemeente de boottrailer op 8
augustus 2018 verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of
meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via
020 – 4877111.

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

19 juli 2018

Zuiderzeelaan 75

Plaatsen vlonder

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?

Maandelijkse controle
openbare verlichting
Maandelijks wordt er een controle- en reparatieronde
gehouden voor de openbare verlichting in Landsmeer, Den
Ilp en Purmerland. Storingen worden verholpen, onderhoud gedaan en controles uitgevoerd.
Is de oorzaak een stroomstoring, dan wordt dit door Liander
verholpen op een ander tijdstip. De eerstvolgende controle
vindt plaats op vrijdag 9 augustus. Storingen kunt u t/m di. 7
augustus per mail doorgeven via gemeente@landsmeer.nl of
telefonisch via 020-4877111. Vermeld altijd het nummer van
de mast of de straat met dichtstbijzijnde huisnummer.

Ook voor de gemeentelijke informatie in de zomer:

www.landsmeer.nl

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl

Helpt u ook mee om de auto’s in uw eigen straat te attenderen op de
toegestane snelheid? Plak een snelheidssticker op uw rolcontainer,
deze zijn vaak goed zichtbaar vanaf de weg. Helemaal als ze op een
vuilophaaldag bij elkaar langs de weg staan. Fijn als uw buren dat ook
doen!
Haal de stickers gratis af!
U kunt de gratis stickers afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.
Er zijn 15 en 30 km stickers, uiteraard afhankelijk waar u woont en daar
geldende snelheid (per huisadres 2 stickers).
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