
 	  

Geachte	  heer,	  mevrouw,	  
	  
Op	  dinsdag	  13	  februari	  organiseren	  wij	  samen	  met	  de	  werkgroep	  Groot	  Onderhoud	  van	  de	  
Dorpsraad	  Driemond	  een	  informatiebijeenkomst	  voor	  de	  bewoners	  van	  de	  Kippenbuurt	  en	  de	  
Zonnehof.	  Dit	  betreft	  fase	  1	  van	  het	  project	  Groot	  Onderhoud	  Driemond,	  waarover	  wij	  u	  onlangs	  
per	  nieuwsbrief	  hebben	  geïnformeerd.	  
	  
Tijdens	  deze	  bijeenkomst	  krijgt	  u	  aan	  de	  hand	  van	  tekeningen	  een	  toelichting	  op	  de	  vernieuwing	  
van	  de	  openbare	  ruimte	  in	  de	  straten:	  Zonnehof,	  Barneveldstraat,	  Wyandottestraat,	  
Welsumerstraat,	  Leghornstraat	  en	  het	  deel	  van	  de	  Lange	  Stammerdijk	  gelegen	  tussen	  de	  brug	  en	  
de	  volkstuinenvereniging.	  In	  de	  bijlage	  treft	  u	  twee	  kaartjes	  aan	  waarop	  is	  aangegeven	  welk	  deel	  
van	  de	  openbare	  ruimte	  het	  betreft	  in	  de	  Zonnehof	  en	  de	  Kippenbuurt.	  
	  
Het	  groot	  onderhoud	  gaat	  hoofdzakelijk	  om	  het	  	  vernieuwen	  en	  ophogen	  van	  de	  bestrating	  van	  
wegen,	  trottoirs	  en	  voetpaden	  en	  waar	  nodig	  het	  vervangen	  van	  straatmeubilair	  en	  het	  opknappen	  
van	  het	  groen.	  In	  principe	  wijzigt	  er	  functioneel	  niets	  aan	  de	  inrichting	  van	  de	  openbare	  ruimte.	  	  
	  
De	  informatiebijeenkomst	  voor	  fase	  1	  vindt	  plaats	  op	  dinsdag	  13	  februari	  van	  20.15	  tot	  21.30	  uur	  
in	  de	  Jan	  Woudsmaschool.	  Vanaf	  19.45	  uur	  bent	  u	  welkom	  en	  kunt	  u	  alvast	  naar	  de	  tekeningen	  
kijken.	  Om	  20.15	  uur	  wordt	  kort	  een	  plenaire	  toelichting	  gegeven.	  Daarna	  kunt	  u	  vragen	  stellen	  en	  
kunt	  u	  aangeven	  of	  u	  nog	  concrete	  wensen	  of	  ideeën	  heeft	  bij	  de	  uitwerking	  van	  het	  ontwerp.	  	  
	  
Voor	  de	  bewoners	  die	  dinsdag	  13	  februari	  verhinderd	  zijn,	  bieden	  wij	  de	  mogelijkheid	  om	  vanaf	  14	  
februari	  de	  tekeningen	  in	  te	  zien	  in	  het	  dorpshuis.	  Tevens	  houden	  wij	  op	  donderdag	  15	  februari	  
tussen	  17.00	  en	  19.00	  uur	  een	  inloopspreekuur	  in	  Matchzo.	  
	  
Indien	  u	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  brief	  nog	  vragen	  heeft	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Michael	  
Sloot	  op	  het	  nummer:	  06	  10	  42	  52	  37	  of	  per	  e-‐mail	  op	  michael.sloot@amsterdam.nl.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Patrick	  Gering	  
Projectmanager	  Groot	  Onderhoud	  Driemond,	  Stadsdeel	  Zuidoost,	  gemeente	  Amsterdam	  

	  

	  
	  
	  

	  

Bezoekadres	  
Anton	  de	  Komplein	  150	  
1102	  CW	  Amsterdam	  
	  
Postbus	  12491	  
1100	  AL	  Amsterdam	  
Telefoon	  14	  020	  
www.amsterdam.nl	  

	   Retouradres:	  SDZO,	  Postbus	  12491,	  1100	  AL	  Amsterdam	  

	   	  
Uitnodiging	  bijeenkomst	  aanpak	  Groot	  
Onderhoud	  Driemond	  –	  Fase	  1	  
(Kippenbuurt	  en	  Zonnehof)	  

	  

	   	  

Datum	  

	  
6	  februari	  2018	  

	   Ons	  kenmerk	   	  
	   Behandeld	  door	   	  Patrick	  Gering,	  p.gering@amsterdam.nl	  
	   	   	  	   Onderwerp	   Uitnodiging	  informatiebijeenkomst	  groot	  onderhoud	  fase	  1	  
	   	  	  



 	  

Bijlage:	  kaartjes	  verhardingen	  openbare	  ruimte	  Zonnehof	  en	  Kippenbuurt	  

Zonnehof	  
	  

Kippenbuurt	  


