Stand van zaken

Plantage de Sniep
Beste bewoner(s),
Plantage de Sniep is nu toch echt
bijna klaar. Wat een mooie wijk
is Diemen rijker geworden! Het
afgelopen jaar is er weer veel
gebeurd. Het landelijke Villa Lotta
en het prachtige complex op de
Punt Sniep zijn opgeleverd. Net
als het Sniepkwartier met mooie
appartementen, waar ook ruimte is
gemaakt voor sociale huurwoningen.
Het bruist in Brede School de
Kersenboom én in de mooie nieuwe
dependance De Bloesem. Op
het sportpark is het werk gestart
om ruimte te maken voor nieuwe
sportvelden. Voor de monumentale
Rietschuur wordt gewerkt aan een
plan voor woningbouw en bij de
Bottelarij en het Jaagpad maken
we plannen om de groen- en
speelplekken opnieuw in te richten.
We vinden het heel fijn dat veel
bewoners met ons meedenken
over de ontwerpen om uw wijk nog
mooier en groener te maken.
Ik wens u een fijne zomer.

Veel nieuwe huizen en bewoners
De afgelopen periode zijn er veel mooie projecten opgeleverd in Plantage de Sniep.
Hiermee komt de voltooiing van deze mooie wijk in Diemen weer een stap dichterbij.
In 2020 zijn onder andere de woningen van Villa Lotta en Plantage 11 opgeleverd.
Ook is naast de basisschool De Kersenboom een tijdelijk schoolgebouw gebouwd
om de piek aan basisschoolleerlingen op te kunnen vangen; De Bloesem.
De appartementencomplexen van Sniepkwartier zijn bijna gereed. Het
appartementencomplex ten noorden van de keerlus is dit jaar opgeleverd en de
bewoners wonen hier inmiddels al. Het appartementencomplex in de keerlus van de
tram (aan de Muiderstraatweg) is ook in een afrondende fase.
Na de zomervakantie wordt er gewerkt aan de kabels en leidingen en in het najaar
wordt ook de definitieve bestrating aangebracht. Naar verwachting worden de
woningen begin 2022 opgeleverd. Bij het definitief maken van de bestrating wordt
ook de gehele Pontveer voorzien van een definitieve laag asfalt.
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Villa Lotta

Sportpark
Maandag 21 juni 2021 is Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. begonnen met
werkzaamheden bij het sportpark. Op
het sportpark worden twee hockeyvelden, een handbalveld, een voetbalveld en een beachveld aangelegd.
De werkzaamheden duren tot
1 oktober 2021 en vinden plaats op

de huidige honkbalvelden. De school
en huidige sportverenigingen blijven
gedurende deze gehele periode
bereikbaar. Het openbare wandelpad
langs het voormalige honkbalveld
blijft ook gedurende de gehele
bouwperiode begaanbaar.
Op diemen.nl (zoek op ‘Sportpark’)
vindt u meer informatie.

Rietschuur
Voor het gemeentelijk monument van
de Rietschuur en omliggend gebied
zijn we bezig met het ontwikkelen
van een plan voor woningbouw.
Eind dit jaar worden de ruimtelijke
randvoorwaarden van de Rietschuur
vastgesteld door de gemeenteraad.
Tot de ontwikkeling wordt het pand
gebruikt door Pantar en is het met
zeil en doeken wind- en waterdicht
gemaakt. Hiermee waarborgen we de
culturele en monumentale waarde van
dit pand voor de toekomst.
Geluidsschermen
In het najaar worden door Prorail
de geluidsschermen bij het spoor
geplaatst. Op de viaducten komt een
transparant scherm van vier meter
hoog, tussen de viaducten een scherm
van vier meter hoog met beplanting
en langs het Sniepkwartier wordt een
scherm van circa twee meter hoog
met beplanting geplaatst. In maart is
er een treinvrije periode geweest voor
o.a. deze werkzaamheden. Er volgen
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eind september en in oktober nog
twee treinvrije weekenden waarin de
bulk van het werk plaatsvindt. Meer
informatie wordt na de zomer gedeeld
door Prorail.
Groen
Veel groen in de wijk zorgt niet alleen
voor een mooie uitstraling, maar
helpt ook om de openbare ruimte
klimaatbestendig te maken. Meer
groen voorkomt wateroverlast, biedt
koelte in tijden van hitte, houdt water
vast bij droogte en trekt vogels,
insecten en andere dieren aan.
Bovendien is een groene omgeving
prettig om in te wonen. Ook u kunt
daarbij helpen door uw tuin groen in
te richten. Wip bijvoorbeeld een tegel,
of meer natuurlijk, en verruil deze
voor groen. Of vraag een geveltuintje
aan. De eerste bewoners van het
appartementencomplex aan de
Pontveer hebben dit al gedaan. Meer
weten? Kijk op diemen.nl (geveltuin).
Daarmee helpt u ook nog eens bij de
strijd om de Gouden Tegel. Diemen
gaat in het NK Tegelwippen deze
zomer de strijd aan tegen Zaanstad.
Inzet: de meeste gewipte tegels. Tot

30 september 2021 kan iedereen in
Diemen zijn of haar gewipte tegels
aanmelden via nk-tegelwippen.nl.
Deze worden automatisch opgeteld bij
de Tegelstand van Diemen.
Op www.operatiesteenbreek.nl vindt
u veel informatie en tips over het
vergroenen van de tuin.

groene ruimte. Het idee is om hier en
groenere omgeving van te maken met
daarin meer afwisseling, biodiversiteit
en mogelijkheden tot spelen en
ontmoeten. Daarnaast komt er in het
groene gebied tegenover de Bottelarij
een nieuwe natuurspeelplek.

Nieuwe inrichting groen- en speelplekken Plantage de Sniep Noord
We zijn weer een stap verder voor de
nieuwe inrichting van de groen- en
speelplekken in Plantage de Sniep
Noord. Het voorlopig ontwerp is
klaar en de reacties van de bewoners
worden gebruikt bij het maken van
een definitief ontwerp.

De voorlopig ontwerpen zijn de
afgelopen tijd gedeeld met de
bewoners, onder andere door middel
van een video waarin de ontwerpen
worden toegelicht. Ook was er de
mogelijkheid om een reactie te geven
op de voorlopig ontwerpen. Binnenkort
kan er gestemd worden op het
favoriete ontwerp voor de speelplekken
in de groenstrook op het Jaagpad.

Op het Jaagpad ligt nu een verharde
speelstrook met daarnaast een open

Dit najaar hopen we te kunnen starten
met de uitvoering.
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Afvalinzameling
Binnenkort worden op het noordelijk
deel van Plantage de Sniep
ondergrondse containers geplaatst
ter vervanging van de bovengrondse
containers langs de Sportlaan.
Ook worden op sommige locaties
ondergrondse restafvalcontainers
vervangen door containers voor papier
of plastic.

Ketenpark
Na de zomer wordt het ketenpark
aan het begin van de Sportlaan
opgeruimd. De werkzaamheden in
Plantage de Sniep en aan de OostWest As zijn nagenoeg gereed.

Op het kaartje ziet u waar u terecht
kunt voor welke afvalsoort.
Overigens is het nog steeds mogelijk
een container aan huis aan te vragen
voor het inzamelen van plastic en/of
papier. Wel zo makkelijk! Kijk daarvoor
op afval.diemen.nl.

Daarom worden de bouwketen
verplaatst naar een andere locatie in
Diemen. De locatie aan de Sportlaan
waar de keten nu staan, krijgt een
definitieve, voornamelijk groene
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invulling. Momenteel wordt daarvoor
een ontwerp gemaakt. Het ontwerp
wordt nog met de omwonenden
gedeeld.

