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Werkzaamheden in de buurt Vogelweide

2 juni 2021

Beste bewoner(s),
De werkzaamheden in de buurt Vogelweide zijn nog in volle gang. Graag informeren we u met
deze brief over de laatste stand van zaken.
De afgelopen periode heeft u kunnen zien hoe de aannemer aan het werk is geweest in de buurt
Vogelweide. De werkzaamheden in de straten Rietgors, Bonte Kraai en een deel van Wulp zijn
inmiddels afgerond. De aannemer werkt nu in de Rietzangerweg. Hierna worden de
werkzaamheden in de Tureluurweg en het resterende deel Wulp uitgevoerd. Daarnaast is ook de
groenaannemer bezig met het aanplanten van de bomen en beplantingen in de straten waar de
werkzaamheden zijn afgerond.
Werkzaamheden kruising Vogelweg/Rietzangerweg/Tureluurweg
De aannemer start 15 juni met de werkzaamheden bij de in- en uitgang van de buurt Vogelweide,
ter hoogte van de Brede school Noorderbreedte. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.
Gedurende deze periode kunnen auto’s en fietsers geen gebruikmaken van deze in- en uitgang.
Voor voetgangers liggen er loopschotten. Auto’s en fietsers worden door middel van
omleidingsborden omgeleid via de Oude Waelweg, Buytenweg en Botterweg. Daarnaast zal ook
bus 44 worden omgeleid via de Botterweg. Dit geldt voor de periode van 14 juni t/m 31 juli. Oud
Diemen en het parkeerterrein ter hoogte van Oud Diemen zullen gedurende deze
werkzaamheden bereikbaar blijven via een tijdelijke weg.
Planning
Voor meer informatie, zoals de meest recente planning, kunt u terecht op onze website
vogelweide.diemen.nl. De bewoners van de straten waar nog werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd ontvangen voor de start van de werkzaamheden een briefkaart met daarop de
precieze datum waarop er gestart wordt en hoe lang de werkzaamheden duren.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
• Kijk op vogelweide.diemen.nl.
• Mail naar vogelweide@diemen.nl.
• Bel met het Klant Contact Centrum van de gemeente (020) 31 44 888.
We kunnen ons voorstellen dat u zo nu en dan hinder en ongemak ervaart tijdens de
werkzaamheden. Wij proberen dit tot een minimum te beperken, en rekenen op uw begrip!
Met vriendelijke groet,

Jamal Taourirti
Adviseur/Projectleider Team Infra
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