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Geachte bewoner,
In augustus 2020 is het voorlopig ontwerp voor het groot onderhoud in de
Koninginnenbuurt gepresenteerd. We hebben veel reacties ontvangen en daarvoor
willen wij u hartelijk danken. Hiermee hebben we een goed beeld kunnen krijgen wat
de bewoners van het ontwerp vinden.
Ontvangen reacties
Alle binnengekomen reacties hebben we per straat gebundeld. Daarbij is gekeken of
deze betrekking hebben op de inrichting van de straat als geheel, of meer als een
individuele, op adres gerichte reactie.
Reacties die betrekking hadden op het aanpassen van het ontwerp zijn zorgvuldig
afgewogen om deze wel of niet door te voeren. Het merendeel van de verzoeken
hebben we kunnen meenemen in het aangepaste ontwerp.
Bezorgdheid over het aantal parkeermogelijkheden
We hebben ook reacties ontvangen met bezorgdheid over het aantal
parkeermogelijkheden. Deze reacties hebben we tot ons genomen en nogmaals
gekeken waar extra parkeerlocaties zijn in te passen. Op enkele locaties is dat gelukt
en hierdoor hebben we het totaal aan parkeerplaatsen kunnen uitbreiden naar in onze
ogen voldoende aantallen. Hierbij is niet alleen uitgegaan van de theoretische
beleidsnorm op basis van aantal parkeerplaatsen per woning maar ook op ten opzichte
van het totaal aantal aanwezige auto’s. Op basis van uitgevoerde tellingen (een telling
in de middag en in de avond) kan worden geconcludeerd dat het aantal
parkeerplaatsen voldoende ruimte biedt aan het werkelijk aanbod.
Daarbij willen wij niet onbenoemd laten dat meerdere bewoners uit uw buurt
constructief hebben meegedacht voor verbeteringen aan het ontwerp die we hebben
kunnen doorvoeren. Via deze weg willen wij hen bedanken voor hun tijd en inzet.
Aangepast ontwerp
Inmiddels zijn we zover dat we het aangepaste ontwerp met u kunnen delen. Het
ontwerp is vanaf 15 december beschikbaar op de projectpagina
www.ouder-amstel.nl/onderhoudkoninginnenbuurt en er ligt ook papieren versie ter
inzage in het gemeentehuis. Deze kunt u op afspraak inzien. Een afspraak maken kan
online via www.ouder-amstel.nl of telefoon (020) 496 21 21.

Status van het ontwerp
Het nu voorliggende ontwerp is tot stand gekomen na de reactietermijn. Alle inbreng
is hierin na zorgvuldige afweging wel of niet meegenomen. Het ontwerp is nu
definitief.
Toelichting op het ontwerp
Heeft u vragen of wilt u een toelichting op het ontwerp, omdat u bijvoorbeeld uw
verzoek niet terugvindt, dan kunt u contact opnemen via de telefoon (020) 496 21 21.
We hebben hiervoor een aantal vaste dagen en tijdstippen vrijgemaakt zodat we u zo
goed mogelijk te woord kunnen staan.
Binnen de volgende tijdsblokken zijn wij bereikbaar:
•
•
•
•
•

Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

16 december 2020 tussen 11.00 en 14.00 uur;
17 december 2020 tussen 19.00 en 21.00 uur;
22 december 2020 tussen 13.00 en 16.00 uur;
5 januari 2021 tussen 13.00 en 16.00 uur;
6 januari 2021 tussen 13.00 en 16.00 uur.

Vervolg
Het ontwerp wordt de eerste helft van januari bij het college aangeboden om het
formeel vast te stellen. Aansluitend kunnen we starten met het opstellen van het
contract en de aanbesteding. In april 2021 hopen we bekend te kunnen maken welke
aannemer het project gaat uitvoeren en ontvangt u een vervolgbrief. In deze brief
stellen wij de aannemer aan u voor en geven we aan op welke manier u betrokken
wordt en vragen kunt stellen over de uitvoering. De fasering van de werkzaamheden
is dan ook bekend.
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