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Betreft  Ouderkerk aan de Amstel 

Anneleren inloopbijeenkomsten Rijksstraatweg 2 oktober 2020 

  

Geachte bewoner,  
 
Op 22 september 2020 hebben wij u een uitnodiging gestuurd om het voorlopig 
ontwerp van de Rijksstraatweg te bekijken tijdens een van de inloopbijeenkomsten op 
5 en 7 oktober aanstaande. Vanwege de ontwikkelingen en maatregelen rondom 
Corona is besloten om de bijeenkomsten niet door te laten gaan.  
 
Hoe gaan we verder? 
We hebben ervoor gekozen de presentatie van het voorlopig ontwerp nu digitaal voort 
te zetten. De komende dagen gaan wij dit nader voorbereiden met als uitgangspunt 
een toegankelijkheid voor alle geïnteresseerden.  
 
Het voorlopig ontwerp komt zoals eerder aangegeven digitaal beschikbaar via de 
projectpagina www.ouder-amstel.nl/onderhoudrijksstraatweg  
Vanaf woensdag 7 oktober 2020 is het voorlopig ontwerp met een toelichting online 
in te zien. 
 
Inzage voorlopig ontwerp in het Dorpshuis  
Hebt u geen beschikking over een computer en internetaansluiting of wilt u liever het 
voorlopig ontwerp op papier inzien, dan kunt u deze bekijken in het Dorpshuis, 
Dorpsplein 60 te Duivendrecht. Wij verzoeken u bij binnenkomst in het Dorpshuis een 
mondkapje te dragen. 
 
Het ontwerp met toelichting ligt vanaf woensdag 7 oktober 2020 bij de leeshoek van 
de Openbare Bibliotheek. Deze is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 
09.30-17.30 uur.  
 
Vragen en reageren 
Heeft u vragen of wilt u reageren op het voorlopig ontwerp dan kan dat via een:  
 
Reactieformulier 
Op de projectpagina kunt u online een formulier invullen met uw reactie en eventuele 
vragen. Het reactieformulier is ook beschikbaar in het Dorpshuis bij de inzage van het 
ontwerp. Reageren op het ontwerp kan tot vrijdag 23 oktober 2020.  
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Persoonlijke toelichting 
Wilt u liever een persoonlijke toelichting, omdat u bijvoorbeeld geen 
internetaansluiting hebt, neem hiervoor contact op met de heer A. van der Veldt. Dit 
kan telefonisch, bij voorkeur op maandag en dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur, 
via telefoon (020) 496 21 21.  
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
 
Ing. P.M. Louwerse 
Teamleider Inrichting en Beheer 
Afdeling Buurt 
Uitvoeringsorganisatie Duo+ 


