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Uitnodiging derde inloopbijeenkomst groot onderhoud Stedenwijk fase 2

Beste bewoner(s),
De gemeente Almere en aannemersbedrijf Van der Weerd Grafhorst BV
nodigen u graag uit voor de 3e inloopbijeenkomst voor Groot Onderhoud
fase 2 Stedenwijk Midden Zuid.
Inmiddels zijn er twee bewonersbijeenkomsten geweest. Voor de eerste
bijeenkomst hebben we u uitgenodigd om met ideeën en suggesties te komen.
Veel bewoners hebben dit gedaan. Alle wensen en suggesties hebben we zo veel
mogelijk verwerkt in een voorlopige tekening. Die hebben wij u laten zien op de
tweede bewonersbijeenkomst. Een aantal bewoners heeft ons verzocht wijzigingen
aan te brengen in de voorlopige tekening. Deze zijn verwerkt in een definitieve
tekening voor zover dat technisch of financieel mogelijk is. Tijdens de derde
inloopavond op 6 maart aanstaande zullen wij u de definitieve ontwerptekening
presenteren.
Datum:
Locatie:
Tijd:

Dinsdag 6 maart 2018
Tent op het voetbalveldje tegenover Urkwal 1 t/m 101
Tussen 15.30 en 18.00 uur en tussen 19.00 en 21.00
uur (u kunt op elk gewenst moment binnenlopen)

Aannemer
Van der Weerd Grafhorst BV gaat de werkzaamheden in Stedenwijk Midden Zuid
fase 2 uitvoeren. Deze aannemer heeft ook het Groot Onderhoud in o.a. Waterwijk,
Stedenwijk Noord, Bouwmeesterbuurt, Kruidenwijk en Bloemenbuurt uitgevoerd.
Globale planning
Rond 12 maart zullen we beginnen met het verwijderen van de bomen en struiken.
Daarna zullen we aansluitend in fases de bestrating verwijderen en
daaropvolgend opnieuw bestraten. Later zullen de nieuwe bomen en beplanting
aangebracht worden.
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Meer informatie
Meer informatie over het groot onderhoud in Stedenwijk vindt u op
www.almere.nl/gostedenwijk. Op deze site vindt u de definitieve tekeningen en
planning.

Nog vragen?
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het spreekuur iedere woensdag in de
directiekeet op het grasveld tussen de Hengelostraat en de Vollenhovenschans
tussen 14.00 uur en 16.00 uur of uw vragen per mail
stedenwijk@vanderweerdgrafhorst.nl met vermelding van uw telefoonnummer en
adres. Naar aanleiding van uw mail nemen wij de volgende werkdag contact met u
op. U kunt ons ook telefonisch bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00
uur op het volgende telefoonnummer 06-33180664
Graag tot 6 maart!
Met vriendelijke groet,
Niels de Wit
Omgevingsmanager Stedenwijk Midden Zuid

Ons kenmerk
5294216
Pagina
2/2

