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Werkzaamheden Zomerstraat

Beste bewoner(s),
Vanaf januari 2023 start het groot onderhoud in uw straat. We vernieuwen de bestaande kabels en
leidingen, de straatverlichting en de bestrating om de wijk toekomstbestendig te maken. Via deze
brief informeren we u over deze werkzaamheden. Zie de achterkant van de brief voor een
afbeelding van het werkgebied.
Wat gaan we doen?
Eerst zetten we de weg af en starten met het verwijderen van de bestrating. We maken de
woningen bereikbaar met loopplanken. Daarna vervangen we de gasleiding, elektrakabels en
waterleidingen. Nadat deze werkzaamheden klaar zijn brengen we het tegelwerk en de bestrating
aan.
Planning en bereikbaarheid
De werkzaamheden starten op 30 januari en we verwachten in april klaar te zijn. Uw woning blijft
bereikbaar via loopplanken. Toch adviseren we u zo veel mogelijk uw achterdeur te gebruiken,
omdat dit veiliger is.
Vanaf 9 januari starten de werkzaamheden aan de oneven kant van de Herfststraat. Op dat
moment draaien we ook de rijrichting aan de andere kant van de Herfststraat om. Zo kan verkeer
vanaf de Winterstraat via deze route richting de burgermeester Kasteleinstraat rijden. Dit blijft in
stand totdat de Herfststraat klaar is.
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.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl
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Met vriendelijke groet,
Namens Gemeente Amsterdam
Sjors Ebbeling
Omgevingsmanager Dura Vermeer
Lycke Hoogeveen
Omgevingsmanager
Gemeente Amsterdam

Figuur 1 Zomerstraat
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