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Nieuwe manier van afval inzamelen in gemeente Landsmeer
Zoals eerder dit jaar aangekondigd, is er een nieuw afvalbeleidsplan en gaat de gemeente over op een andere manier
van afval inzamelen. Op 1 juli 2022 wordt gestart met de invoering van de eerste onderdelen van het nieuwe beleidsplan.
Vanaf deze week ontvangt elk huishouden in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland een brief van de gemeente. Hierin staat
uitgelegd wat er met ingang van 1 juli gaat veranderen. Bij de brief ontvangt u eveneens uw afvalpas voor de milieustraat en de nieuwe afvalkalender van uw wijk.
Vanwege een vertraging in het formele inkoopproces, wordt
Wat verandert er op een later moment?
een gedeelte van het nieuwe afvalbeleidsplan uitgesteld tot
een later moment. Uiteraard houden we u hierover op de
hoogte.

Wat verandert er per 1 juli 2022?
• Vanaf 1 juli hoeft PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons)
niet meer apart gescheiden te worden. Vanaf dat moment
mag het PMD bij het restafval en is er geen aparte inzamelronde meer voor het PMD. De PMD-zakken zijn niet meer
verkrijgbaar. De gemeente heeft besloten om in plaats van
het PMD bij de bron te scheiden, het PMD achteraf uit het
restafval te laten scheiden door de verwerker. De verwerker
zorgt er uiteindelijk voor dat het gescheiden PMD gerecycled wordt. Nascheiden is voor u als inwoner zowel makkelijker als (kosten)efficiënter.
• Vanaf 1 juli is het alleen nog maar mogelijk om door middel
van de afvalpas toegang te verkrijgen tot de milieustraat.
Alleen inwoners van Landsmeer hebben hier toegang. Op
landsmeer.nl/afval vindt u meer informatie over de afvalpas.
De pas krijgt u vanaf deze week toegestuurd.
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• De bewoners van appartementen en gestapelde bouw
krijgen nu nog geen toegang tot nieuwe verzamelcontainers. Het inzamelen van het afval zal op de huidige manier
worden voortgezet. Wij verwachten in 2023 de overstap te
kunnen maken naar nieuwe verzamelcontainers.
• De bewoners van laagbouwwoningen krijgen nu nog geen
gechipte restafvalcontainer (een afvalcontainer die is gekoppeld aan een adres). Op het moment dat de bewoners deze
nieuwe containers ontvangen, zullen de huidige restafvalcontainers geschikt gemaakt worden voor oud papier en
karton.

Informatie en vragen
Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met afval en
recyclingbedrijf REMONDIS:
Website: landsmeer.afvalinfolijn.nl
Telefoon: 020-3009181
Zij helpen u graag verder.
• Meer informatie over het afvalbeleidsplan vindt u op
www.landsmeer.nl/afval

Laatste fase herinrichting
IJdoornlaan-Zuideinde
Op maandag 13 juni is er gestart met de laatste fase van de herinrichting van het kruispunt IJdoornlaan-Zuideinde. Hieronder ziet u wat in
welke week gebeurt.
Week 24 (13-17 juni)
In week 24 wordt er gewerkt aan het stukje bij de bussluis. Het normale
verkeer zal hier in principe geen hinder van ondervinden. Buslijn 319 wordt
omgeleid en rijdt via de IJdoornlaan.De halte aan de Vorticellaweg vervalt
tijdelijk en is verplaatst naar de IJdoornlaan.

Week 24/25 (18-24 juni)
In de weken 24 en 25 wordt in de volgende nachten het kruispunt volledig
afgesloten: zaterdag 18 en zondag 19 juni tussen 01.00 en 5.00 uur (aanpassingen), dinsdag 21 juni tussen 01.00 en 05.00 (als reserve), woensdag
22 juni tussen 23.00 en 06.00 uur (asfalt) en donderdag 23 juni tussen 23.00
en 06.00 uur (als reserve). Het kruispunt is dan niet toegankelijk (uitsluitend voor hulpdiensten). Het verkeer kan ‘s nachts gebruik maken van de
omleidingsroute, die middels borden wordt aangegeven. Deze loopt via
de Kanaaldijk en de Van Beekstraat. De aanpassingen aan het kruispunt
betreffen een verkeersdrempel op de IJdoornlaan, die de naderingssnelheid van het verkeer zal verlagen. Ook komt er een verkeersdruppel op
het Zuideinde, waardoor het verkeer op het Zuideinde op zijn weghelft
blijft. Verder komt het opstelvak van het rechtdoor-/linksafvak vanaf de
IJdoornlaan meer naar het Zuideinde. Hiermee zal de zichtbaarheid van
het verkeer op het Zuideinde verbeterd worden.
We hebben er vertrouwen in dat door deze aanpassingen de verkeersituatie voor alle verkeersdeelnemers duidelijker en veiliger zal worden.
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