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Groot onderhoud A10 Noord vervroegd: binnenring afgesloten
tijdens Hemelvaart en pinksterperiode: 20-25 mei en 28 mei-2 juni
In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis tijdens de Hemelvaart- en pinksterperiode groot onderhoud uit aan de
A10 Noord binnenring. Tijdens deze periodes zal de binnenring tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg) geheel
afgesloten zijn, inclusief alle tussenliggende op- en afritten. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost,
waarbij de extra reistijd kan oplopen tot een uur. De A10 Noord buitenring blijft wel open.

De werkzaamheden vinden plaats van:
• Woensdag 20 mei 20.00 uur tot maandag 25 mei 05.00 uur
(hemelvaartperiode)
• Donderdag 28 mei 20.00 uur tot dinsdag 2 juni 05.00 uur
(pinksterperiode)
De A10 Noord binnenring is tijdens deze dagen geheel
afgesloten tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg).
Ook alle tussenliggende aansluitingen (S118, S117, S116,
S115, afrit S114) op de binnenring zijn afgesloten. De A10
Noord buitenring blijft wel gewoon open. Ook in de dagen
voorafgaand aan de volledige afsluiting kan er hinder zijn
door voorbereidende werkzaamheden. Het gaat dan om het
afsluiten van rijstroken en mogelijk op- en afritten.
Het verkeer wordt als volgt omgeleid:
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid
en Oost en de A10 Noord buitenring (richting Zaanstad/
Coentunnel);
• Lokaal verkeer kan Amsterdam Noord binnenrijden en verlaten via de A10 Noord buitenring.
Vooralsnog blijven de geplande afsluitingen in de zomer van

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

Burgerlijke stand
Geboorte
16 april 2020 Malin, dochter van Ilonka van Zanten en Michelle de Wit

Rijkswaterstaat en Boskalis hebben besloten om deze wegwerkzaamheden eerder
uit te voeren dan gepland. Op dit project
wordt, zoals overal in Nederland, gewerkt
volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit
betekent dat minder mensen en materieel
tegelijkertijd op een wegdeel kunnen
worden ingezet. De partijen willen met
het eerder uitvoeren van de werkzaamheden voorkomen dat – als de coronacrisis
voortduurt – de in de zomer geplande
wegafsluitingen langer gaan duren en
halen daarom een deel van de werkzaamheden naar voren. Een andere reden om
de werkzaamheden te vervroegen is dat
het momenteel rustiger op de weg is als
gevolg van de coronacrisis.

Afsluitingsperiode en omleidingsroutes

Uitgave 19 · 5 mei 2020

Overlijden
16 april 2020 Willem Honigh gehuwd geweest met 			
Maria Johanna Koopman
21 april 2020 Maria Cornelia Jacoba Bosschloo gehuwd geweest met
Hans Philipsen

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

22 april 2020

Zuideinde 50A

Zonnepanelen afdak terras

28 april 2020

Bobelkamp 5

Verbouwing bovenverdieping

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Aanwijzing elektrische laadplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:
3 tot 13 juli A10 Noord binnenring en van 31 juli tot 10 augustus A10 Noord buitenring staan. Momenteel onderzoeken
de partijen de mogelijkheid om de A10 Noord buitenring te
verschuiven naar de periode van 3 tot 13 juli. De afsluiting van
31 juli tot 10 augustus wordt dan gebruikt voor de resterende
werkzaamheden aan de A10 Noord binnenring en buitenring.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden A10 Noord is te
vinden op de projectpagina groot onderhoud A10 Noord.
Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met
de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002
(gratis).

• Aanwijzing elektrische laadplaats bij Gerbrand Katstraat ter hoogte van
de kruising met de Purmerlanderrijweg te Purmerland.
• Aanwijzing elektrische laadplaats bij Stoutenburg 24 te Landsmeer.

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.

Bezwaarmogelijkheid

Aangepaste dienstverlening
maak eerst een afspraak!

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen
dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 1, 1120 AA 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.

De balie is alleen open voor dringende zaken. Kom niet
zonder afspraak langs. Maak telefonisch een afspraak
om langs te komen (020) 4877 111.

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.

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