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Onderwerp

Datum

Presentatie voorlopig ontwerp groen en bomen Koninginnenbuurt

9 juli 2021

Geachte bewoner,

Het voorlopig ontwerp voor de beplanting en bomen in de Koninginnenbuurt is klaar.
Op woensdag 9 juni jongstleden hebben we wensen en suggesties opgehaald tijdens een online
bewonersbijeenkomst. Met behulp van een kaart, afbeeldingen en stellingen hebben we per
groenlocatie een goed beeld gekregen van de wensen voor de nieuwe inrichting. Deze wensen
hebben we samen met de gemeentelijke uitgangspunten vertaald naar een ontwerp. Dit ontwerp
willen we graag met u delen.
Digitaal inzien van het ontwerp
Het voorlopig groenontwerp van de Koninginnenbuurt kunt u vanaf vrijdag 16 juli 2021 bekijken
op de projectpagina www.ouder‐amstel.nl/onderhoudkoninginnenbuurt.
Ook vindt u daar de toelichting op het ontwerp.
Inzage ontwerp in het gemeentehuis
Wilt u het voorlopig ontwerp liever op papier inzien? Dan kunt u dat vanaf maandag 19 juli 2021
bekijken in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Dit kan per telefoon (020) 496 21 21 of
online via www.ouder‐amstel.nl.
Het gemeentehuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 15.00 uur,
woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur .
Reageren op het ontwerp
Als u wilt kunt u een reactie geven op het voorlopig ontwerp. Dit kan tot uiterlijk 22 augustus 2021.
Reageren kan digitaal via een reactieformulier op de projectpagina en via het reactieformulier in
het gemeentehuis.

(Lees verder op de achterzijde)

gemeente@ouder‐amstel.nl ‐ Postbus 35 ‐ 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel ‐ (020) 496 21 21 ‐ www.ouder‐amstel.nl
KvK 34359313 ‐ IBAN NL41BNGH0285006762

Vragen
Heeft u na het lezen van deze brief vragen of wilt u een toelichting op het ontwerp dan kunt u
contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk, te bereiken via
(020) 496 21 21 of via een e‐mail naar koninginnenbuurt@ouder‐amstel.nl.
Van 19 juli tot en met 9 augustus is de heer Van der Veldt niet aanwezig.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder‐Amstel,
namens deze,

ing. P.M. Louwerse
Teamleider
Duo+ / Afdeling Buurt / Team Inrichting en beheer
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