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Uitnodiging online bijeenkomst uitleg bomen effect analyse en
verzamelen wensen voor groenontwerp Koninginnenbuurt

25 mei 2021

Geachte heer, mevrouw,
In december 202o hebben wij u geïnformeerd over het ontwerp van het project Koninginnenbuurt.
Het ontwerp is nu definitief en uitgewerkt in een contractdocument, het bestek. Inmiddels is de
aanbestedingsfase ingegaan. Als deze fase volgens planning verloopt dan kunnen we eind juni 2021
opdracht geven aan een aannemer.
Ontwerp voor het groen
Het ontwerp dat is vastgesteld is voor de inrichting van de wegen en riolering. Daarnaast komt er
nog een ontwerp voor het groen waaronder de bomen, de bermen en de plantsoenen. Dit moeten
we nog vorm gaan geven. Daar gaan we binnenkort mee beginnen en wij willen u daar graag bij
betrekken.
Uitnodiging online bijeenkomst
Hierbij nodigen wij u uit voor een online bijeenkomst op woensdag 9 juni 2021 om 19.3o uur. De
bijeenkomst is opgedeeld in twee delen en heeft als doel:
1. U te informeren over de uitkomsten van de bomen effect analyse;
2. Het ophalen van wensen en suggesties voor het opstellen van het groenontwerp.
Nadere uitleg bijeenkomst
In het eerste deel van de bijeenkomst geven we uitleg over het onderzoek dat is uitgevoerd aan de
bomen, de bomen effect analyse. Er is gekeken naar de bestaande conditie en naar het effect van de
werkzaamheden op de toekomstverwachting van de bomen. Helaas kunnen veel bomen als gevolg
van de werkzaamheden aan de riolering en het ophogen niet behouden blijven. Maar we gaan
uiteraard wel bomen terug planten.
In het tweede deel horen we graag wat de wensen zijn voor de nieuwe aanplant van de bomen, de
plantsoenen en de bermen. Met gebruik van sfeerbeelden proberen we te weten te komen waar de
wensen liggen, zodat we van daaruit het voorlopig ontwerp kunnen opstellen. Het voorlopig ontwerp
willen we dan begin juli 2021 presenteren. Dat ontwerp presenteren we zowel digitaal als fysiek
(inkijk exemplaar in het gemeentehuis) en als we zover zijn dan informeren wij u daarover.

Aanmelden bijeenkomst
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Als u wilt deelnemen aan de online bijeenkomst dan bent u van harte welkom. U moet zich dan
vooraf aanmelden via koninginnenbuurt@ouder‐amstel.nl. Uiterlijk een dag ervoor ontvangt u
bericht met een uitleg hoe u kunt deelnemen. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 4 juni 2021.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze brief vragen dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt,
projectleider van het werk, te bereiken via (020) 496 21 21.
Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.

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

ing. P.M. Louwerse
Teamleider
Afdeling Buurt / team Inrichting en beheer
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