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Driemond

Proef aanvullend openbaar vervoer met jaar verlengd
Mokumﬂex De proef met gratis aanvullend
openbaar vervoer in Driemond gaat in 2019
door. De proef voorziet in een behoefte, met
name voor ouderen en jongeren.
Tom Hemminga zit samen met Wim
Glansbeek in de werkgroep verkeer van
de dorpsraad van Driemond. Ze zijn trots
dat ze voor elkaar hebben gekregen dat er
sinds december 2017 aanvullend openbaar vervoer is voor Driemond. En dat de
Driemonders tevreden zijn met de
dienst. Dat blijkt uit een enquête die
onder bewoners werd gehouden.
Daarom wordt de proef in 2019 verlengd.
Gemiddeld reed in 2018 de Mokumflex
318 ritten per maand, voor 405 passagiers.
Taxichauffeurtje
Ruim 4 jaar geleden begonnen Hemminga en Glansbeek met plannen voor
aanvullend openbaar vervoer. Hemminga: “Het heeft een lange aanloop
gehad, terwijl de behoefte al jaren groot
was. Hemelsbreed is de grootste afstand
tot een bushalte 400 meter. Maar doordat er 1 brug is, is het voor sommigen anderhalf kilometer lopen. Er wonen hier

Van links naar rechts initiatiefnemers Wim Glansbeek, Tom Hemminga en RMC-chauffeur Hans Jochemsen | Foto Sanne Couprie
veel ouderen. En jongeren moesten voorheen ’s avonds door het Gaasperpark.
Dat was ook niet fijn, veel ouders moesten steeds taxichauffeurtje spelen.”
Hoe Mokumﬂex werkt
RMC verzorgt het aanvullend openbaar
vervoer met personenauto’s en busjes.
Elke dag van 6.00 tot 00.00 uur. In omgeving Driemond kunt u reizen op alle

haltes van bus 49 tussen Station Weesp
en Station Gaasperplas. Ook zijn er in
Driemond 4 speciale Mokumflex haltes:
n Halte Zandpad
n Halte Burgemeester Kasteleinstraat
n Halte Match ZO
n Halte volkstuinen Driemond
Er is ook een extra halte bij Gezondheidscentrum Weesp.

Maak uw reservering tenminste 1 uur van
tevoren. U wordt vervolgens opgehaald
tussen 15 minuten vóór en 15 minuten ná
de door u gereserveerde tijd. U moet zich
eenmalig registreren als nieuwe klant. U
doet dit het makkelijkst via de website,
de Mokumflex app of telefonisch, tel.
020 211 13 36. Voor registratie is uw 16cijferige OV-chipkaartnummer nodig.
www.mokumﬂex.nl

A9 Gaasperdammerweg

Gezocht: oude foto’s
Tentoonstelling Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS zijn op zoek naar
foto’s van het oude Zuidoost. Toen er nog
geen rijksweg was en de ringvaart van de
Bijlmermeerpolder er nog lag.

als u oude foto’s hebt. Dan neemt iemand contact met u op. Van de foto
wordt een kopie gemaakt. En misschien
hebt u ook wel een mooi verhaal bij de
foto.

Deze foto’s moeten onderdeel worden
van een tentoonstelling over de geschiedenis van de Gaasperdammerweg. De
tentoonstelling is te zien op de Dag van
de Bouw op zaterdag 15 juni 2019. Stuur
een bericht naar communicatie@ixas.nl

De Dag van de Bouw is een jaarlijkse
open dag. De aannemer nodigt alle omwonenden en geïnteresseerden uit om op
de bouwplaats van de Gaasperdammertunnel te komen kijken. Noteert u 15 juni
alvast in de agenda.

Colofon

Stadsdeel Zuidoost - contact en openingstijden
Stadsdeel Zuidoost
Anton de Komplein 150
Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam
Telefoon 14 020
info.sdzo@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/zuidoost
www.facebook.com/amsterdamzuidoost
twitter: @adamzuidoost
Stadsloket
Anton de Komplein 150
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
20.00 uur
Telefoon 14 020, maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
www.amsterdam.nl/stadsloket
Voor burgerzaken, vergunningen, parkeren,
sociaal loket en meer.
Voor het inzien van stukken graag melden
bij de receptie.
Afspraak maken
www.amsterdam.nl/afspraak
Voor huwelijk, inzage documenten,
voorbespreken vergunning.
Online regelen
Veel zaken kunnen online geregeld
worden.
www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Bekendmakingen
Voor bekendmakingen en kennisgevingen
van de laatste 8 weken. Over bijvoorbeeld
vergunningen en ontheffingen, mededelingen of mogelijkheden voor inspraak.
www.amsterdam.nl/bekendmakingen
Nieuws
Nieuws: www.amsterdam.nl/actueel
Altijd op de hoogte zijn van het
Amsterdamse nieuws? Ontvang de
nieuwsbrief. Ga naar
www.amsterdam.nl/nieuwsbrief
Melden en hulp vragen
n Meldingen openbare ruimte: bel 14 020
of ga naar www.amsterdam.nl/mor
n Overlast van horeca, overlast op het water
of milieuklachten: bel 14 020 - 24 uur per
dag
n Veilig Thuis: meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Advies en
hulp. Bel 0800 2000
n Zorg en woonoverlast: bel 020 255 2914,
op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
Of ga naar www.amsterdam.nl/
zorgenwoonoverlast

Sociaal Loket
Voor vragen over zorg, welzijn, wonen,
urgentieverklaring, kwijtschelding,
geldproblemen en regelingen voor minima.
Telefoon 020 255 2916, op werkdagen
tussen 8.00 en 18.00 uur.
www.amsterdam.nl/sociaalloket
n Stadsloket Zuidoost
Anton de Komplein 150
maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op
afspraak
n Gezondheidscentrum Holendrecht
Niftrikhof 20
maandag en woensdag 13.30-16.30 uur,
inloop
n Gezondheidscentrum Venserpolder
Drostenburg 5A.
maandag 13.30-16.30 uur en vrijdag
09.00-12.00 uur, inloop
n Gezondheidscentrum Klein Gooioord
Bijlmerdreef 1001a
dinsdag en donderdag 13.30-16.30 uur,
inloop
Afvalpunten
Meerkerkdreef 31
Open maandag tot en met zaterdag van
8.00 tot 17.00 uur.
www.amsterdam.nl/afval
Voor informatie over buurten, ga naar
pagina 11, onderaan.
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