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Stand van zaken project Rijksstraatweg

24 februari 2021

Geachte heer/ mevrouw,
In oktober 2020 is het voorlopig ontwerp voor het groot onderhoud aan de Rijksstraatweg
gepresenteerd. Op het ontwerp hebben we een aantal reacties ontvangen. Hiermee hebben we een
goed beeld kunnen krijgen wat de bewoners van het ontwerp vinden. We kunnen concluderen dat
het ontwerp positief is ontvangen.
Ontvangen reacties
De binnengekomen reacties zijn doorgenomen en er is gekeken waarop deze betrekking hadden. Is
het bijvoorbeeld een reactie op het ontwerp in zijn algemeenheid, een reactie op het ontwerp
specifiek op een adres of een vraag over de uitvoering.
Na beoordeling en afweging hebben we het merendeel van de verzoeken kunnen meenemen in het
aangepaste ontwerp. Het gaat om kleinschalige verbeteringen met name gericht op het onderdeel
verkeer.
Kleur van de parkeervakken
Bij het indienen van een reactie was het mogelijk om uw voorkeur aan te geven voor de kleur van de
parkeervakken (rode of zwarte stenen). Een aantal bewoners heeft hier gebruik van gemaakt en
voorkeur is uitgesproken voor de rode kleur.
Status ontwerp
Het ontwerp, met rode stenen in de parkeervakken, is nu definitief en door het college vastgesteld.
U kunt het ontwerp bekijken op onze projectpagina www.ouder‐amstel.nl/onderhoudrijksstraatweg
Verzoeken uitbreiden 30 km/u gebied
Een aantal verzoeken had betrekking tot het uitbreiden van het 30km/u gebied. In het voortraject
hebben we vanuit verkeerskundig oogpunt zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden tot het
invoeren van een 30 km/u gebied. Hierbij zijn we uitgekomen op het gedeelte tussen de Telstarweg
en Waddenland zoals is opgenomen in het ontwerp. Het verder, of geheel naar 30 km/u gebied
uitbreiden, zou betekenen dat de indeling van de Rijkstraatweg ook aangepast moet worden.
Daarom hebben we ervoor gekozen het gedeelte van 30 km/u niet uit te breiden.
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Aanvraag kapvergunning
Belangrijk onderdeel van het ontwerp is wat we gaan doen met de bomen en de beplanting. Als
gevolg van de rioleringswerkzaamheden kan een aantal bomen niet behouden blijven. Veel van deze
bomen hebben al een onvoldoende conditie. Omdat we nu de kans hebben een goede ondergrondse
groeivoorziening aan te leggen gaan we ook extra bomen vervangen. Het merendeel van deze
bomen hebben ook een onvoldoende conditie. Per saldo komen er 34 extra bomen. Medio maart/
april 2021 gaan we de kapaanvraag indienen.
Vervolg
We zijn momenteel bezig met het opstellen van het contract. In dat contract staat alles omschreven
wat en waar de toekomstig aannemer iets moet maken en binnen welke randvoorwaarden dat
gedaan moet worden. Als het contract gereed is gaan we een partij zoeken die de werkzaamheden
gaat uitvoeren. Het werk wordt dan aanbesteed.
Planning
 Februari‐ mei 2021:
 Juni 2021:

opstellen contract, aanbesteding en gunning
start uitvoering (gefaseerde uitvoering over circa 12 maanden)

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 telefonisch 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.

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

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