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Geachte bewoner,
Tijdens de informatiebijeenkomst van 19 september 2019 is een toelichting gegeven
over het project groot onderhoud in de Koninginnenbuurt. Ook is toen aangekondigd
dat u een uitnodiging ontvangt voor een tweede (inloop) bijeenkomst zodra het
voorlopig ontwerp gereed is. Inmiddels is het voorlopig ontwerp gereed en kunnen we
dat met u delen.
Helaas is het ons niet gelukt om het ontwerp voor de vakantie aan u te presenteren.
Vanwege de versoepelende maatregelen rondom het coronavirus zien we wel weer
mogelijkheden om het ontwerp met inloopbijeenkomsten te presenteren. Dat gaan we
doen met een spreiding over vier bijeenkomsten.
Inloop
Voor een zo goed mogelijke spreiding van bezoekers hebben we ervoor gekozen om
met tijdsvakken te werken waarbij we rekening houden met een maximaal aantal
personen per tijdvak en het uitgangspunt van 1 bezoeker per adres.
Wij nodigen uit van harte uit op <<invoegen via excel>> waarbij u kunt kiezen tussen
de volgende tijdsblokken;
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Locatie
Amstelstroom, Kerkstraat 12, 1191 JB te Ouderkerk aan de Amstel
Aanmelden inloopbijeenkomst
Voor de inloopbijeenkomst is het verplicht u om vooraf aan te melden. Dit kan via
telefoonnummer (020) 496 21 21. Doe dit uiterlijk donderdag 20 augustus 2020.
Het kan zijn dat uw tijdsvoorkeur vol is en dat u wordt gevraagd een ander tijdstip te
kiezen.
Hebt u op de dag zelf klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan
vragen wij u thuis te blijven.

Tijdens de inloop kunt het ontwerp bekijken en is er uiteraard ruimte om vragen te
stellen. Wij geven u graag een toelichting op gemaakte keuzes. Ook kunnen we
aangeven met hoeveel centimeter het trottoir nabij uw woning omhoog gaat.
Digitaal inzien van het ontwerp
Het voorlopig ontwerp van de Koninginnenbuurt is vanaf maandag 24 augustus 2020
ook op de projectpagina beschikbaar. De projectpagina vindt u op
www.ouder-amstel.nl/onderhoudkoninginnenbuurt
Bomen en beplanting
De bomen binnen het projectgebied hebben wij door een specialistisch bedrijf laten
onderzoeken. Er is gekeken naar de bestaande conditie en het effect van de
werkzaamheden op de bomen. Uitkomst van het onderzoek geeft aan dat de mate van
ophoging die nodig is, voor veel bomen problemen gaat geven. Ook staan sommige
bomen te dicht bij de riolering die vervangen moet worden.
Na de zomervakantie gaan we beginnen met het opstellen van het groenontwerp.
Daarbij kijken we zorgvuldig hoe we kunnen omgaan met de bestaande bomen en
waar we welk type beplanting kunnen aanbrengen. Hierbij houden we rekening met de
wensen welke eerder door betrokken bewoners zijn aangegeven. Zodra we aan de
slag gaan met het ontwerp voor het groenplan, laten we dat aan u weten en zullen wij
u daarbij betrekken.
Particuliere bomen
De bomen die op eigen terrein staan hebben we ook in het onderzoek meegenomen
(beknopte schouw vanaf het trottoir). De bomen welke dichtbij het trottoir staan
ondervinden ook hinder van de ophoging. Als u een- of meerdere bomen dicht in de
buurt van het trottoir heeft, en uw wilt daar meer over weten, dan kunnen wij u
daarover informeren.
Snippergroen
Het ontwerp geeft ook duidelijkheid over de strook snippergroen aan de voor- en
zijkant van uw woning. Mogelijk dat u momenteel de strook snippergroen huurt, in
adoptie hebt of er niets mee doet. Om het gewenste ontwerp te kunnen realiseren is
het noodzakelijk een gedeelte of in sommige gevallen het gehele gedeelte van het
gemeentelijk snippergroen bij het openbaar gebied te betrekken. De strook die
overblijft willen we, mits dit ontwerp wordt vastgesteld, bij u aanbieden om te kopen.
De heer T. van der Wal is aanwezig bij de inloopbijeenkomst en kan u hierover
informeren.
Riolering
Naar aanleiding van de informatieavond van 19 september 2019 hebt u mogelijk een
verzoek ingediend voor een eigen rioolaansluiting. Helaas zijn wij er nog niet aan
toegekomen om deze verzoeken te behandelen en u hierover te informeren. Wij hopen
u uiterlijk in oktober 2020 hierover te informeren.
Reageren op het ontwerp
Als u wilt kunt u een reactie indienen op het ontwerp. Dit kan tot uiterlijk drie weken
na de inloopbijeenkomsten (uiterlijk 18 september 2020).
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
of bij voorkeur via een e-mail naar koninginnenbuurt@ouder-amstel.nl, t.a.v. de
heer A. van der Veldt, onder vermelding van het zaaknummer 2020-051109.
Van 20 juli tot en met 7 augustus 2020 is de heer A. van der Veldt niet aanwezig.

Vragen over snippergroen
Voor vragen over het snippergroen, of over de aankoop daarvan kunt u zich wenden
tot de heer T. van der Wal, adviseur snippergroen te bereiken via (020) 496 21 21 of
via e-mail naar thijs.van.der.wal@duoplus.nl
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel,
namens dezen,
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