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Beste bewoner, 

 

Het heeft lang geduurd, maar we gaan de openbare ruimte in uw buurt opknappen. Op de 

achterkant van deze brief staat een kaartje. Daarop kunt u zien waar we gaan werken.  

De omgeving van Heesterveld en Hakfort wordt grondig aangepakt: fiets- en voetpaden krijgen 

nieuwe bestrating en er komen extra fietsenrekken in de binnenhoven. Parkeerplaatsen worden 

breder en opnieuw aangelegd. We planten nieuwe bomen en planten. De ondergrondse 

afvalcontainers komen op een andere plek, zodat de vuilniswagens buiten de krappe hoven 

kunnen blijven, wat de veiligheid ten goede komt. Ook komen er meer containers om plastic, 

papier en glas te scheiden. 

 

Als wij aan de slag gaan, maken Liander en Waternet allerlei zaken onder de grond in orde. Liander 

is al begonnen met het vervangen van  een stuk gasleiding en elektriciteitskabel. Waternet 

vervangt een deel van de riolering. Dat werk wordt gelijktijdig uitgevoerd met het werk aan de 

openbare ruimte. 

We werken van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Eind april 2018  moet alles 

klaar zijn.  

 

Overlast 

Natuurlijk zult u last hebben van het werk, bijvoorbeeld bij het vinden van een parkeerplaats. Maar 

ook van geluid en stof. De aannemer houdt zand vochtig zodat het niet gaat stuiven. We proberen  

portieken en de toegang tot bedrijven zo lang mogelijk bereikbaar te houden, maar dat zal voor 

autoverkeer niet altijd lukken. Uw woning blijft altijd te voet bereikbaar. Wij vragen uw begrip voor 

de overlast. 
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Vragen? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze brief? Mail ons dan via  

Heesterveld@amsterdam.nl. Wij reageren binnen drie werkdagen. 

Meer informatie over dit project leest u op www.amsterdam.nl/H-buurt  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Willem Leusink 

Projectleider Openbare Ruimte 

Ingenieursbureau gemeente Amsterdam 
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