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Voorlopig ontwerpen herinrichting Jaagpad &
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij

20 mei 2021

Beste bewoner(s),
Misschien hebt u het al gehoord of gelezen. De voorlopig ontwerpen voor de herinrichting van de
groen- en speelstrook aan het Jaagpad en van de nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij zijn
vastgesteld door het college van B en W. Vorig jaar hebben we de schetsontwerpen met u gedeeld en
uw mening gevraagd. We hebben veel reacties ontvangen, hartelijk dank hiervoor!
We hebben de reacties verzameld in twee reactieverslagen. Daarin wordt antwoord gegeven op
vragen en opmerkingen die zijn genoemd naar aanleiding van de schetsontwerpen. We hebben
geprobeerd zoveel mogelijk wensen in de voorlopig ontwerpen te verwerken. Normaal gesproken
zouden we voor het delen van de voorlopig ontwerpen een inloopavond organiseren, maar dit is door
de coronamaatregelen niet mogelijk. In plaats daarvan hebben we een video opgenomen waarin de
ontwerpen worden toegelicht door de ontwerpster. Op onze website, www.diemen.nl, staan de
voorlopig ontwerpen, de video en de reactieverslagen.
Ga naar www.diemen.nl, en zoek op ‘Sniep Noord’. Hierna komt de optie ‘Meedenken Plantage de
Sniep Noord’ naar voren. Klik hierop en bekijk de video! Of scan de QR code:

Heeft u vragen of opmerkingen over de voorlopig ontwerpen? Die kunt u aangeven via een link op
dezelfde websitepagina. Hierin kunt u ook aangeven of u deel wilt nemen aan een digitaal
vragenmoment en het is mogelijk om u aan te melden voor een moestuin. U kunt reageren tot
maandag 5 juli.

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

Wat zijn de volgende stappen?
We verzamelen uw opmerkingen en input op de voorlopig ontwerpen, en zullen deze zoveel mogelijk
verwerken in de definitieve ontwerpen. Ook de definitieve ontwerpen worden weer met alle
bewoners gedeeld. Daarna wordt gestart met de technische uitwerking en aanbesteding van de
werkzaamheden. Naar verwachting wordt de uitvoering gestart in het najaar van 2021.
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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