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Beste bewoner(s),
Binnenkort start de aannemer met het vervangen van asfalt door straatbakstenen in de Johan
Coussetstraat en R. Castelijnstraat, in het gedeelte tussen de Arent Krijtsstraat en de Jan Bertsstraat.
Ook in een deel van de Jan Bertsstraat wordt het asfalt vervangen door straatbakstenen. In deze brief
geven wij u meer informatie over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.
De werkzaamheden
Op maandag 5 juli starten de werkzaamheden aan de R. Castelijnstraat, op maandag 12 juli wordt er
gestart aan de Johan Coussetstraat en de Jan Bertsstraat, deze werkzaamheden zijn uiterlijk vrijdag 23
juli afgerond.
De werkzaamheden worden dus voor het overgrote deel uitgevoerd in de periode dat de school
gesloten is in verband met de zomervakantie.
De werkzaamheden worden tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd door de aannemer. Wij realiseren
ons dat dit voor u hinder en (geluids)overlast veroorzaakt. De aannemer doet zijn best de overlast tot
een minimum te beperken. Wij hopen dan ook te mogen rekenen op uw begrip en geduld.
Bereikbaarheid woningen
De rijweg wordt volledig afgesloten. De stoepen blijven grotendeels vrij toegankelijk.
Parkeren
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de parkeervakken in dit deel van de straat niet
beschikbaar. Gedurende deze periode kunt u met uw ontheffing in een ander deel van de blauwe
zone parkeren.

info@diemen.nl - Postbus 191 - 1110 AD Diemen - (020) 31 44 888 - www.diemen.nl
KvK 34374815 - IBAN NL18BNGH0285001841

Meer weten?
In verband met het coronavirus is er geen spreekuur in de keet.
Met vragen kunt u terecht bij:
• Jacob Koele, toezichthouder gemeente Diemen (020) 31 44 888, e-mail
jacob.koele@diemen.nl.
• Geek Hogervorst, uitvoerder AW Vessies Infra +31 6 50 613 777.
Met vriendelijke groet,
R. (Rens) Snoek
Projectleider team Infra
Afdeling Ruimtelijk Beheer
Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en is derhalve niet ondertekend.
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