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Groot onderhoud IJdoornlaan in Landsmeer

Bekendmakingen

Overlast inwoners en ondernemers wordt zo kort mogelijk gehouden
Tussen 13 juli en 10 augustus wordt de IJdoornlaan vanaf het Zuideinde tot aan de gemeente Amsterdam vervangen.
Aangezien dit de belangrijkste verkeersader van Landsmeer is, zullen de werkzaamheden een grote impact hebben op de
inwoners en ondernemers van Landsmeer en ook op doorgaand verkeer vanuit de omgeving. Om de hinder voor Landsmeerders en anderen zoveel mogelijk te beperken, plannen we deze werkzaamheden in de zomervakantie. Daarnaast
wordt er 24 uur per dag gewerkt om de periode zo kort mogelijk te houden. Vooral in de periode van 31 juli tot en met 10
augustus is de overlast groot, omdat dit samenvalt met het groot onderhoud van de A10-buitenring. Het voordeel van
deze planning is dat er niet meerdere, maar één periode overlast is voor inwoners.
Onderhoud in twee fases

Openbaar vervoer

De werkzaamheden aan de IJdoornlaan zijn opgedeeld in
twee fases:

Het busverkeer kan gewoon via de bus sluis blijven rijden en
rijdt in principe haar gewone diensten.

FASE I (13 tot 31 juli 2020)

Fietsen

Het gedeelte kruispunt A10 op-/afrit tot aan het gemeentebord Landsmeer van Amsterdam, voor het A10 viaduct en
langs het tankstation

Ook fietsers hebben overlast. Het is niet verantwoord om én
bus én vrachtverkeer samen met fietsers door de sluis te laten
rijden. Fietsers van en naar Amsterdam worden omgeleid via
het Pieter Weerspad en Amsterdamse pad.

FASE II (31 juli tot 10 augustus 2020)
Het gedeelte Zuideinde tot en met het kruispunt A10 op-/afrit
( richting Coentunnel )

Informatie inwoners over werkzaamheden IJdoornlaan:

Met name in fase 2 is er grote overlast, omdat zowel de A10
oprit als de IJdoornlaan naar Amsterdam niet te bereiken is.
Hiervoor zijn twee omleidingen aangegeven. Ook het vrachtverkeer en fietsers zullen omgeleid worden.

Inwoners kunnen vragen stellen over het geplande werk via:
IJdoornlaan@boskalis.com. LET OP: dit mailadres geldt alléén
voor het werk aan de IJdoornlaan.

Omleidingen
Tijdens fase 2 wordt het verkeer van en naar Landsmeer
omgeleid, via de Haal (Noord- West) en de Van Beekstraat
(Oost-Zuid ). Deze fase 2 voeren we kort en hevig uit en we
werken 24 uur per dag.

Vrachtverkeer
Het vrachtverkeer naar Amsterdam wordt in fase 2 doorgeleid
via de bus sluis van het Zuideinde.
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Ook staat Boskalis op 26 juni op de markt van Landsmeer om
vragen van inwoners te kunnen beantwoorden.
Vragen over het project groot onderhoud aan de A10-buitenring kunnen inwoners stellen aan Rijkswaterstaat (RWS). Meer
informatie over dit project is te vinden op de webpagina van
RWS groot onderhoud A10 Noord. Weggebruikers en inwoners kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

3 juni 2020

Van Beekstraat 21

Plaatsen dakkapel

3 juni 2020

Noordeinde 168

Plaatsen portacabins

4 juni 2020

IJdoornlaan 5

Verbouwen woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden Perceel

Onderwerp

4 juni 2020 Zuideinde 24A

Uitbreiden woonhuis

4 juni 2020 Van Beekstraat 39-41

Plaatsen 2 vervangende nieuwbouw
woningen

4 juni 2020 Noordeinde 104

Verbouwing woning

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer. Wanneer
bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor
contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.
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In verband met corona is er aangepaste dienstverlening. Kijk op de website voor meer informatie.
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