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Verslag werkgroep Groot Onderhoud 
 

Hieronder beknopt een omschrijving van de activiteiten per werkgroep. 

Iedere werkgroep wordt door 10 tot 15 personen vertegenwoordigd. 

 

Werkgroep 2 

Voor fase 2 is een bijeenkomst geweest met een aantal leden van de werkgroep waarin het Definitief 
Ontwerp fase 2 is toegelicht. 

 

Werkgroep 3 

Hieronder kort de bijeenkomsten die wij m.b.t. fase 3 hebben gehad: 

• 2 maart in samenwerking met de gemeente Amsterdam een plenaire informatiesessie 
georganiseerd waar het Schets Ontwerpfase 3 is gepresenteerd. 

• 19 februari is er een afspraak geweest met Waternet inzake werkzaamheden fase 3. 
• 6 april heeft er een online meeting plaatsgevonden met het projectteam van de gemeente 

en de werkgroep coördinatoren. 
• 8 juni is er een bijeenkomst geweest tussen de werkgroep en het projectteam waarin de 

knelpunten van de Bletzstraat en de Mulstraat zijn besproken. 
• 29 juni is er een werkgroep meeting geweest met het projectteam waarin de knelpunten van 

het Zandpad zijn besproken. 
• 8 juli is er een extra online sessie geweest met de leden van het ZvmV. 
• 19 oktober is er in de Matchzo een life meeting geweest tussen de werkgroep en het 

projectteam en zijn de belangrijkste punten van fase 3 besproken. 
• Tussentijds hebben wij als coördinatoren in overleg met het projectteam van de gemeente 

de werklijst fase 3 bijgehouden. 
• Klaas Rozendaal (coördinator) en Pieter Revet (lid werkgroep) hebben zich ingezet wat 

betreft de draagvlakmeting in de Bleztstraat inzake oplossing parkeren een leefbaarheid. 
• Verder is in 2020 het participatiememo diverse malen besproken. 
• Naast de bijeenkomsten is er regelmatig contact tussen de werkgroep en het projectteam 

van de gemeente wat betreft de voortgang van fases 2 en 3. 

 

mailto:dorpsraad@driemond.info

