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Werkzaamheden IJdoornlaan in Landsmeer
Van 13 juli tot en met 10 augustus 2020 wordt de IJdoornlaan in Landsmeer vanaf het Zuideinde tot aan de gemeente Amsterdam vervangen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, vinden de
werkzaamheden plaats in de zomervakantie en wordt er 24 uur per dag gewerkt om de periode zo kort mogelijk te houden.
Het onderhoud is opgedeeld in twee fases.
FASE 1 (13 tot 31 juli)
Locatie werkzaamheden: Het gedeelte kruispunt A10 op-/afrit tot
aan het gemeentebord Landsmeer van Amsterdam, voor het A10
viaduct en langs het tankstation.
Bereikbaarheid Landsmeer: Landsmeer is in fase 1 bereikbaar
vanaf de A10 via afslag S117. Ook de andere toegangswegen van
Landsmeer zijn dan gewoon bereikbaar. Om naar de ring te gaan
kan men rijden via het Zuideinde en de IJdoornlaan.

FASE 2 (31 juli tot 10 augustus)

Locatie werkzaamheden: Het gedeelte Zuideinde tot en met het
kruispunt A10 op-/afrit ( A10 Noord buitenring richting Zaanstad/
Coentunnel)
Bereikbaarheid Landsmeer: Landsmeer is bereikbaar via drie
routes: de Haal (Noord-West), Purmerend en de Van Beekstraat
(Oost-Zuid). De bussluis gaat niet voor al het verkeer open, zodat
nood- en hulpdiensten te allen tijde van en naar het BovenIJ
Ziekenhuis kunnen rijden. Daarom is de bussluis in deze periode
alleen open voor de nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer,
vrachtvervoer en de vignethouders van de wijk Luyendijk (Zuid).
Het vignet wordt in juli aan de bewoners gestuurd. De A10 oprit
en de IJdoornlaan naar Amsterdam zijn in fase 2 niet bereikbaar.

Camera’s
De camera’s aan de Haal en in Den Ilp/Purmerland worden van 31
juli tot en met 10 augustus uitgezet.

Parkeerinformatie Van Beekstraat
In fase 1 kan hier gewoon geparkeerd worden. In fase 2 geldt hier
een parkeerverbod.
Alternatieve parkeerplaatsen: op eigen terrein, bij Het wapen van
Landsmeer, naast Snackbar Van Beek, Kistenmakerseiland, erf van
diverse particulieren.

Informatie over werkzaamheden IJdoornlaan:
Voor informatie, plattegronden en veel gestelde vragen kunt u
terecht op landsmeer.nl/werkzaamheden_ijdoornlaan. Ook kunt u
mailen naar IJdoornlaan@boskalis.com.

Informatie over werkzaamheden A10 Noord
Meer informatie: rijkswaterstaat.nl. Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).
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Elektrische laadplaats

Aangevraagde vergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
• Aanwijzing elektrische laadplaats bij Lisstraat 37 te Landsmeer.

Bekendmaking Besluit bodemkwaliteit
Het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer
maakt het volgende bekend:
• Besluit bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer
regio Zaanstreek-Waterland.
De raad heeft op 18 juni 2020 de ‘Notitie aanvulling bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio Zaanstreek-Waterland’ voor
de gemeente Landsmeer vastgesteld op grond van artikel 44 van
het Besluit bodemkwaliteit. De Tweede Kamer stelde in het najaar
van 2019 het ‘Tijdelijk Handelingskader PFAS’ vast. Verontreinigingen met PFAS zijn niet opgenomen in de bestaande bodemkwaliteitskaart.
De gemeenten in de regio Waterland hebben de bodemkwaliteitskaart daarom aan laten vullen met informatie over PFAS.
Alle deelnemende gemeenten dienen deze kaart voor hun eigen
grondgebied vast te stellen. De ‘Notitie aanvulling bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio Zaanstreek-Waterland’
bevat aanvullende regels met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen grond met PFAS binnen de
gemeente Landsmeer. Door de vaststelling van deze notitie wordt
hergebruik van grond binnen de gemeente op basis van deze
kaart weer mogelijk en is er minder bodem- en grondonderzoek
nodig.

Motivatie
Om het gebruik van duurzame vervoerswijzen te stimuleren
heeft de gemeente Landsmeer beleid opgesteld “Beleidsregels
oplaadpunten elektrische auto’s” met criteria voor het plaatsen
van laadpalen en de mogelijkheid gecreëerd voor burgers om
een (openbare)laadpaal aan te vragen. Via een web portal is een
verzoek ingediend voor het plaatsen van een openbare laadpaal.
Bezwaar indienen, kijk bij kopje Bezwaar. Op grond van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt
gemaakt. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet.

Ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het
adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Als blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het
college van B & W om de bijhouding van de persoonslijst van deze
persoon of personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer bij de gemeente staan ingeschreven.
Dit geldt voor:

Algemene informatie

Naam

geboren

Datum uitschrijving

Voor inzage in stukken kunt u op werkdagen telefonisch een
afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, telefoon (075) 655 35 35. Stukken liggen tevens ter inzage
bij de receptiebalie van gemeente Landsmeer. U, kunt telefonisch
of per e-mail een afspraak maken met de gemeente voor inzage
in de stukken.
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Ontvangen

Perceel

Onderwerp
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Burgemeester
Postweg 3

Tijdelijk vergroten terras

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
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Meerkoetstraat 18 Dakopbouw plaatsen
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naar nr. 7

12 juni 2020
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Zuiderzeelaan 3
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Zuideinde 2A

Wijziging kozijn en
brandcompartiment

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.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college, zie
kopje Bezwaar.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
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