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Geachte heer/mevrouw,  

 

In februari heeft u van ons een brief (kenmerk 2019-011064) ontvangen waarin wij 

een toelichting hebben gegeven over het project ‘groot onderhoud Rijksstraatweg te 

Duivendrecht’. Naast uitleg over de aanleiding, doelstelling en de benodigde 

veldonderzoeken op locatie, zag u ook een voorlopige planning staan.  

 

Uitloop in planning  

Helaas is het ons niet gelukt om deze planning te halen. Om die reden zal de 

informatieavond die stond gepland voor april 2019 op een nog nader te bepalen datum 

worden gehouden.  

 

Wat is de reden  

Het vervangen van het riool, het aanleggen van een nieuw regenwaterriool en het 

vervangen van de verharding van het fietspad, hebben een groot raakvlak met de 

kabels en leidingen. Onder het fietspad en het trottoir liggen veel kabels en leidingen 

waardoor de ruimte beperkt is om zowel het bestaande riool te vervangen als het 

nieuwe regenwaterriool aan te leggen. Ook willen de netbeheerders dat hun kabels en 

leidingen goed bereikbaar blijven.  

 

Wat zijn we nu aan het doen 

Nu zijn we bezig met het zoeken naar varianten die invulling geven aan de wensen en 

doelstellingen van zowel de gemeente als van de netbeheerders. Gezien de complexe 

situatie willen we hier zorgvuldig naar kijken en geen overhaaste keuze in maken. 

 

Informatieavond  

Zodra we meer helderheid hebben over de ondergrondse werkzaamheden, waaronder 

het vervangen en vernieuwen van de riolering in relatie met de kabels en leidingen, 

dan ontvangt u van ons een uitnodiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hebt 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 gemeente@ouder-amstel.nl, t.a.v. de heer A. van der 

Veldt, onder vermelding van het zaaknummer 2019-034110. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

namens dezen, 

 
Ing. P.M. Louwerse 

Teamleider Inrichting en Beheer 

Afdeling Buurt 

Uitvoeringsorganisatie Duo+ 

 




