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Geachte mevrouw, mijnheer,

De dijk (Jan Vroegopsingel /Ouderkerkerdijk) waaraan u woont of werkt, wordt opgehoogd,
zodat hij blijft voldoen aan de veiligheidseisen. Daarnaast wordt de weg verkeersveiliger en
fietsvriendelijker ingericht en wordt de openbare ruimte in het gebied verbeterd. Ik informeer
u graag over de aankomende werkzaamheden.
Verwijderen voorbelasting
Inmiddels heeft de voorbelasting aan de polderzijde van de dijk gezorgd voor voldoende
zetting van de ondergrond. Aannemer Vessies gaat de Bigbags met zand verwijderen. Daarna
gaat de aannemer voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor de aanleg van kabels en
leidingen bij de inritten van Tuinpark Amstelglorie en onder het Rozenoordviaduct (A10 /
spoor). Deze grondwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 23 maart en medio april 2020.
Aanleg kabels en leidingen
Hierna zijn in de periode van begin april tot eind september 2020 de aannemers van de
nutsbedrijven op verschillende momenten aan het werk. Zij gaan kabels en leidingen
aanleggen in de berm aan de polderzijde. Ze werken voornamelijk met kleine graafmachines.
Wat merkt u hiervan?
Op een aantal momenten tijdens deze uitvoeringsperiode wordt u verzocht om uw auto niet
te parkeren langs de weg ter hoogte van de werkzaamheden, maar een parkeerplek elders
langs de weg te vinden. Dit wordt aangegeven met tijdelijke parkeerverboden op borden. Op
deze manier kunnen de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden door de aannemer.
U kunt hinder ondervinden van bouwverkeer dat van korte duur op de weg staat opgesteld. Er
zijn verkeersregelaars aanwezig om het (bouw)verkeer te begeleiden. De weg blijft open voor
verkeer en de nood- en hulpdiensten hebben altijd doorgang.
Contact
Voor vragen tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
toezichthouder van de gemeente, Charendell Hunt, via c.hunt@amsterdam.nl.

Het stadsdeelhuis is bereikbaar vanaf halte Pretoriusstraat met tramlijn 9 en met buslijn 41 , of met de trein, halte Muiderpoort.
Een routebeschrijving vindt u op oost.amsterdam.nl.

Meer weten?
Meer informatie over de dijkverhoging en de herinrichting van de Jan Vroegopsingel /
Ouderkerkerdijk kunt u vinden op www.amsterdam.nl/janvroegopsingel. Voor vragen over
het project kunt u contact opnemen met Irene Lapperre (omgevingsmanager) via janvroegopsingel@amsterdam.nl
Vooralsnog gaan we er vanuit dat we deze planning voor de werkzaamheden kunnen
aanhouden. Dit zou nog kunnen wijzigen in verband met maatregelen door het Corona-crisis.

Met vriendelijke groet,
Bas Reussien,
projectleider
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