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Geachte bewoner,  
 
Tijdens de informatiebijeenkomst van 14 november 2019 is een toelichting gegeven 
over het project groot onderhoud Rijksstraatweg. 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.  
 
Als projectteam willen we graag dicht bij de bewoners staan en om die reden hebben 
we ervoor gekozen om het ontwerp zowel digitaal als met inloopbijeenkomsten te 
presenteren. Dat gaan we doen met meerdere bijeenkomsten verspreid over twee 
dagen. 
 
Inloop 
Voor een zo goed mogelijke spreiding van bezoekers werken we met tijdsvakken 
waarbij we rekening houden met een maximum aantal personen per tijdvak en het 
uitgangspunt van 1 bezoeker per adres. 
 
Wij nodigen uit van harte uit op maandag 5 of woensdag 7 oktober 2020 waarbij 
u keuze hebt uit de volgende tijdsblokken; 
 
 16.00 - 16.45 uur 
 17.00 - 17.45 uur 
 18.00 - 18.45 uur 
 19.00 - 19.45 uur  
 
Locatie 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht  
 
Aanmelden inloopbijeenkomst 
Voor de inloopbijeenkomst bent u verplicht zich vooraf aan te melden. Dit kan via 
telefoonnummer (020) 496 21 21. Doe dit uiterlijk vrijdag 2 oktober 12.00 uur. 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 u het ontwerp bekijken en is er uiteraard ruimte om vragen te 
stellen. Wij geven u graag een toelichting op gemaakte keuzes.  
 



 
 
 
 
Digitaal inzien van het ontwerp  
Het voorlopig ontwerp van de Rijksstraatweg is vanaf maandag 5 oktober 2020 ook op 
de projectpagina beschikbaar. De projectpagina vindt u op  
www.ouder-amstel.nl/onderhoudrijksstraatweg  
 
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 door de 
aanleg van het nieuwe regenwaterriool, dat in de zone van de parkeervakken wordt 
aangelegd, een aantal bomen niet behouden kan blijven. Daarbij zijn er ook veel 
bomen welke al in een verminderde conditie zijn.  
 
De uitkomsten van het onderzoek naar de bomen hebben we onlangs toegelicht aan 
de bewoners waarmee we eerder een verkennende sessie hebben gehad. Aansluitend 
hebben we samen de wensen en mogelijkheden verkend voor het groenontwerp. 
 
Naast het wegontwerp presenteren we ook het nieuwe groenontwerp. Hierop staat 
aangegeven waar welke bomen komen en hoe de hagen en plantvakken eruit komen 
te zien.  
 
Reageren op het ontwerp  
Als u wilt kunt u een reactie indienen op het voorlopig ontwerp. Dit kan tot uiterlijk 
drie weken na de inloopbijeenkomsten (uiterlijk 28 oktober 2020). Reageren kan via 
het reactieformulier dat aanwezig is bij de inloopbijeenkomst en digitaal via de 
projectpagina. 
 
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. Hij is telefonische bereikbaar via 
(020) 496 21 21 of bij voorkeur via een e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl, 
t.a.v. de heer A. van der Veldt, onder vermelding van het zaaknummer 2020-084558.  
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
 
Ing. P.M. Louwerse 
Teamleider Inrichting en Beheer 
Afdeling Buurt 
Uitvoeringsorganisatie Duo+ 


