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De bewoners van dit pand

Onderwerp

Datum

Start werkzaamheden

20 juli 2021

Beste bewoner(s),
Momenteel wordt er gewerkt aan de herinrichting van Centrum West in een deel van de
Burgemeester van Tienenweg en in de Schoolstraat richting de Hartveldseweg. Deze werkzaamheden
zijn eind juli afgerond. De aannemer gaat dan ook met vakantie.
Met deze brief willen wij u informeren over de start van de werkzaamheden na de vakantieperiode
van de aannemer.
Er wordt dan gestart met de werkzaamheden op het Van Medenbach Wakkerplein. In deze brief
geven wij u meer informatie over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.
De werkzaamheden
Op dinsdag 24 augustus starten de werkzaamheden.
Tussen 07.00 en 17.00 uur wordt er gewerkt 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. De tegels
worden wel verwijderd, maar er worden loopschotten neergelegd en de woningen blijven zo
bereikbaar. Wees ervan bewust dat een bouwplaats gevaar kan opleveren. De aannemer sluit voor de
veiligheid het werkterrein met hekken af. Het is dan ook verboden voor onbevoegden om binnen de
bouwhekken te komen.
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.
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Planning
De werkzaamheden staan gepland tot eind september 2021 en dan ligt uw straat er weer netjes bij!
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.
• Aron Verdouw, uitvoerder AW Vessies Infra +31 6 25 711 559
Met vriendelijke groet,
R. (Rens) Snoek
Projectleider team Infra
Afdeling Ruimtelijk Beheer
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