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Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
De verkeersveiligheid laat zich moeilijk meten. Objectief gezien gebeuren er niet zoveel ongelukken om te kunnen
spreken van onveilige situaties. De realiteit is dat Landsmeer een lintweg heeft waar iedereen gebruik van maakt. De één
gedraagt zich netter en respectvoller in het verkeer dan de ander. Dit heeft grote invloed op het verkeersveiligheidsgevoel
van de inwoners. Dit wordt ook wel subjectieve veiligheid genoemd.
Om de verkeersveiligheid, zowel objectief als subjectief, te
vergroten, werkt de gemeente onder meer aan het project
Verkeersveiligheid en een mobiliteitsvisie. Deze mobiliteitsvisie - ook wel bekend als een Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan - bevat standpunten over wat wij als gemeente
belangrijk vinden in het verkeer en vervoer voor de komende
jaren.

meente pas kan uitwerken als de mobiliteitsvisie is gevormd.
Dit betekent dat de komende jaren diverse projecten worden
opgepakt om deze visie te realiseren. In het verleden heeft de
mobiliteitsvisie bijvoorbeeld geleid tot de invoering van het
inrijverbod in Den Ilp/Purmerland.

Mobiliteitsvisie

Project Verkeersveiligheid: samen met U

Komend halfjaar werkt de gemeente aan de vorming van de
mobiliteitsvisie. Dit is een belangrijk beleidsdocument voor de
gemeente. Er zijn een aantal verkeersknelpunten die de ge-

De gemeente realiseert zich dat niet alles kan blijven wachten
tot er een visiedocument ligt. Wij hebben u eerder gevraagd
om mee te denken over verkeersknelpunten en mogelijke
oplossingen. U kon dit doen via www.geefomlandsmeer.nl
. We hebben veel reacties gekregen, waarvoor dank. Deze
reacties worden enerzijds meegenomen bij de vorming van
de mobiliteitsvisie. Anderzijds leidt dit tot nieuwe projecten
en/of aanpassingen in de openbare ruimte die zonder de
mobiliteitsvisie gerealiseerd kunnen worden. Voorbeelden
hiervan zijn:

Zaterdag 23 juli 10e dance
festival Welcome to the Future
Op zaterdag 23 juli organiseert ID&T voor de 10e maal
het openlucht dancefestival Welcome to the Future in
recreatiegebied Het Twiske. Het festival is op het terrein
bij de Zanddijk, ten zuiden van zorgboerderij de Marssen
in Het Twiske, het begint om 12.00 uur, duurt tot middernacht en zal naar verwachting maximaal 25.000 dance
liefhebbers trekken.
Om het evenement in goede banen te leiden, werken
gemeente, politie en organisator ID&T de gehele dag nauw
samen.

Soundcheck
Voorafgaand aan het festival is er op vrijdag 22 juli van 16.00
tot 20.00 uur en op zaterdag 23 juli van 10.00 tot 11.30 uur
een soundcheck om de apparatuur te testen.

Verkeersdrukte
Naar verwachting ligt de piek op de toegangswegen naar
Het Twiske tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Ook de uitstroom,
tussen 23:00 en 01.00 uur, zorgt voor grote drukte in en
rondom de wegen in het Twiske. Houd hier dus rekening
mee met uw eigen activiteiten.

Kamelenbrug afgesloten
De ‘Kamelenbrug’ over de Twiskeringvaart is op zaterdag 23
juli de hele dag afgesloten. Recreatiegebied Het Twiske is
deze dag dus niet bereikbaar via de fiets/voetgangersingang
Marsenweg. Rond 23:00 uur wordt de brug weer opengesteld voor fietsers en voetgangers.

U kunt later meer lezen over de mobiliteitsvisie die door de
Raad zal worden vastgesteld.

Zebrapaden
Binnenkort wordt een onderzoek gestart naar de veiligheid van alle zebrapaden om te kijken of en zo ja hoe we de
veiligheid kunnen verbeteren. Dit jaar hopen we de eerste
maatregelen te kunnen treffen.

Fietsen op de stoep
Er is veel overlast van fietsers op de stoep bij Dierenartsenpraktijk Knibbe en de Thai Ubon. Voor dit specifieke geval
komt op korte termijn een oprit voor fietsers ter hoogte van
supermarkt Deen (bij het fietsenrek). Met deze oprit maken
we het makkelijker en veiliger voor fietsers om de weg op en
af te fietsen, zonder daarbij voetgangers te hinderen. Tegelijk
met deze aanpassing wordt hier strenger opgetreden tegen
het fietsen op de stoep. We willen hiermee een veiligere situatie creëren voor de fietsers en voetgangers.

Campagnes
Veiligheid hangt nauw samen met gedrag. Daarom zijn
diverse campagnes opgezet, waaronder de zoektocht naar
de Landsmeerse Loesje of het spandoek boven de weg van
de Landsmeerse cartoonist Arend van Dam. Zo laten we
Landsmeerders meedenken. De komende tijd kunt u nog
meer campagnes van ons verwachten op het gebied van
verkeersveiligheid. We streven naar bewustwording, omdat
we veiligheid samen creëren.

Volg het project

Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving
van het evenement geregeld. Bezoekers worden naar deze
speciale parkeerplaatsen toe geleid. De parkeerterreinen zijn
vanaf 11.00 uur geopend.

Pendelbussen vanaf NS-station Sloterdijk

Op www.geefomlandsmeer.nl kunt u het project Verkeersveiligheid volgen. U ziet op deze website tevens foto’s van alle
fysieke aanpassingen en campagnes die zijn opgepakt. Neemt
u gerust regelmatig een kijkje om te zien hoe het project verloopt. Via deze website heeft u ook de mogelijkheid om aan
te geven wat u er van vindt.

Vanaf NS-Station Sloterdijk rijden speciale pendelbussen.

Openingstijden publieksbalie:
In de vakantieperiode is er geen avondopenstelling.

Meer informatie
Vooraf en tijdens het festival blijft u op de hoogte via onder
andere Facebook: www.facebook.com/WelcomeToTheFuture, de website www.welcometothefuture.nl of de Twitteraccount: #wttffestival

Vanaf 8 september is de publieksbalie op donderdag weer
in de avond geopend van 17.30 tot 19.30 uur. Op de overige werkdagen is balie geopend van 09.00 tot 12.00 uur,
op woensdag is dat vanaf 07.30 uur.

Publiekscontacten

Burgerservice

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
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09:00-12:00 uur

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:
Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s) van
Langebreek 73 te Landsmeer.
Bezwaar indienen? Verderop deze pagina leest u hoe u bezwaar kunt
maken.

Burgerlijke stand
Aangifte van partnerschapsregistratie
6 juli 2016

Justin Johannes Rinders en Suzanne Pijpers

Overlijden
7 juli 2016

Jan Olie

Verleende Omgevingsvergunningen
Verzonden Perceel

Onderwerp

7 juli 2016

plaatsen dakkapel

Schuttebreek 1

Bezwaar indienen? 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.

Hard varen, daar kom je niet mee weg!
Landsmeer is een groene en waterrijke gemeente. Veel inwoners zijn
dan ook in het bezit van een boot(je) en gaan regelmatig het water op.
In de meeste gevallen gaat dat goed.
Toch zijn er al veel ongelukken en bijna-ongelukken geweest door te hard
varen. Om ongelukken te voorkomen is de maximum snelheid vastgesteld
op 6 km per uur. Deze maximumsnelheid is niet voor niets vastgesteld. Als
bestuurder van een boot kunt u, als u te hard vaar t, kinderen of zwemmers niet meer ontwijken. Helemaal niet als het druk is. De politie treedt op
tegen het overtreden van de regels voor het varen in de gemeente. Houdt
u als bootbestuurder daarom aan de spelregels.

Spelregels voor varen
De politie controleert en handhaaft op basis van het Binnenvaart politiereglement (BPR). De belangrijkste regels voor Landsmeer op een rijtje:
• De maximum vaarsnelheid bedraagt 6 km/uur.
• De minimumleeftijd van de bestuurder van een motorboot die sneller
dan 20 km/uur kan varen, is 18 jaar.
• Voor boten die sneller dan 20 km/uur varen, is een vaarbewijs nodig
• Afmeren in het oevergewas in verboden
• Het lozen van afvalwater en afval in het water is verboden

Van 21 juli tot en met 1 september is er geen avondopenstelling bij de publieksbalie.

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

• Water- en jetskiën is verboden

Klachten & geluidsoverlast
Ervaart u overlast of hebt u een klacht? Dan kunt u contact
opnemen met de organisatie via info@welcometothefuture.
nl Het e-mailadres wordt gedurende de hele dag gelezen en
er wordt, indien nodig, contact met u opgenomen. Vermeld
daarom uw naam en eventueel telefoonnummer.

Bekendmakingen

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

Meervalweg afgesloten voor doorgaand
verkeer van 25 t/m 29 juli
Ter hoogte van Meervalweg 76, waar momenteel een nieuwe fietsbrug wordt gerealiseerd over het groeneiland, zal een verkeersplateau
worden aangelegd. Hierdoor wordt een goede aansluiting gecreëerd
van de Meervalweg naar het groeneiland. De afsluiting en omleiding
wordt via bebording aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Team Projecten via tel. 020 48 77 111.
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