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Beste bewoner(s),
De gemeente Diemen is bezig met de voorbereidingen voor de opknapbeurt van uw buurt.
De afgelopen tijd hebben we bij u en uw buurtbewoners met een vragenlijst en een digitale
bijeenkomst in kaart gebracht wat anders of beter kan in uw buurt. We hebben alle reacties
verzameld en gebruikt voor het maken van een schetsontwerp. Dit schetsontwerp
presenteren we graag aan u.
Digitale presentatie schetsontwerp
Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt volgende week het schetsontwerp.
Als het schetsontwerp door het college wordt vastgesteld, organiseren we op woensdag 7
juli van 19.00 – 20.00 uur een digitale presentatie voor de opknapbeurt van de buurt
Vlindertuin. Daarnaast organiseren we een aparte digitale presentatie voor de omgeving van
het winkelcentrum Gruttoplein. Deze digitale presentatie vindt plaats op donderdag 8 juli
van 19.00 – 20.00 uur.
De ontwerpers zullen tijdens deze presentaties het schetsontwerp aan u toelichten.
Ook stellen we u enkele korte vragen. Het is niet mogelijk om tijdens deze presentaties
inhoudelijk te reageren op het schetsontwerp. Er is wel ruimte voor vragen over zaken die in
de presentaties niet duidelijk zijn. Na de presentaties kunt u via de website van de gemeente
uw reactie op het schetsontwerp geven.
Wilt u deelnemen aan (een van) de digitale presentaties? Dan kun u zich aanmelden op de
website van de gemeente Diemen: www.diemen.nl onder werk in voorbereiding;
‘opknapbeurt Vlindertuin’ en ‘opknapbeurt winkelcentrum Gruttoplein’.
Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de digitale presentatie, dan kunt u later de online
presentatie en het schetsontwerp bekijken op dezelfde webpagina.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
- Kijk op www.diemen.nl onder werk in voorbereiding.
- Mail naar opknapbeurtdiemennoord@diemen.nl.
- Bel met het Klant Contact Centrum van de gemeente (020) 31 44 888.

Met vriendelijke groet,

Jamal Taourirti
Adviseur/Projectleider Team Infra
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