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Werkzaamheden Burgemeester Kasteleinstraat

Beste bewoner(s),
Vanaf januari 2023 start het groot onderhoud in uw straat. We gaan in de voetpaden tussen de
Herfststraat en de Jaargetijden aan het werk. Zie de achterkant van de brief voor een afbeelding
van het werkgebied. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden.
Werkzaamheden
In de voetpaden tussen de woningen vervangen we de gasleiding, elektrakabels en
waterleidingen. Vooraf verwijderen we de bestrating en achteraf leggen we nieuw straatwerk
terug.
Dit doen we als volgt: we beginnen in het voetpad met het verwijderen van de oude bestrating.
Vervolgens vervangen we de gasleiding en elektrakabels. Daarna vervangen we de waterleidingen
en leggen we de nieuwe bestrating aan.
Planning en bereikbaarheid
We beginnen 13 februari en verwachten begin juni klaar te zijn met de voetpaden. We houden uw
woning bereikbaar door niet aan beide kanten tegelijk te werken. Als we aan de kant van uw
voordeur werken, werken we niet aan de kant van uw achterdeur.
Op de plek van de werkzaamheden kunt u minder goed bij uw woning komen. We zijn dan in de
grond bezig om de kabels en leidingen aan te leggen. ’s Avonds maken we het voetpad weer
bereikbaar via loopplanken.
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De werkzaamheden aan kabels en leidingen volgen elkaar niet allemaal op. In verband met andere
werkzaamheden in de wijk, starten de werkzaamheden aan de waterleidingen een aantal weken
later. Tussentijds zorgen we voor een goede bereikbaarheid van uw woning.
Verwijderen obstakels buiten de grens van uw tuin
Voor het aanleggen van het voetpad is het nodig om een rechte lijn langs alle tuinen te leggen. Bij
sommige tuinen hangt de begroeiing buiten de grens van de tuin. Hierdoor is het voor ons lastig
tot onmogelijk om ons werk uit te voeren. Soms zien we ook dat het voetpad onderbroken wordt
door eigen tegelwerk.
Via deze brief vragen we u om obstakels buiten uw tuin voor januari te verwijderen.
Dit doet u door:
- Overhangend groen terug te snoeien;
- Eigen tegelwerk buiten de grens van de tuin te verwijderen;
- Hekwerk op de of buiten de grens van de tuin;
- Hekwerk met beperkte of verstreken levensduur te verwijderen.
Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen neem dan contact op met Sjors
Ebbeling, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via 06 3019 5035 of via
s.ebbeling@duravermeer.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens Gemeente Amsterdam
Sjors Ebbeling
Omgevingsmanager Dura Vermeer
Lycke Hoogeveen
Omgevingsmanager
Gemeente Amsterdam
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Figuur 1 Hofjes Burgemeester Kasteleinstraat

