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Verkeersmaatregelen Amsteldijk Zuid

Geachte heer/mevrouw,
De gemeente heeft naar aanleiding van een aantal meldingen de verkeerssituatie op de
Amsteldijk zuid onderzocht. In samenspraak met de Dorpsraad van Nes aan de Amstel zijn
wij tot een aantal maatregelen gekomen die de verkeersveiligheid op de Amsteldijk zuid
bevorderen. Hierbij willen wij u informeren over de verkeersmaatregelen die wij willen realiseren.
In samenspraak met de Dorpsraad stelt de gemeente een aantal snelheidsremmende
maatregelen voor. Deze maatregelen betreffen het verwijderen van de wegversmallingen
en het aanbrengen van een aantal snelheidsremmende maatregelen in de vorm van drempels. Hierbij is gekozen voor 30km drempels en voor locaties waarbij de overlast voor omwonenden het meest gering is.
Omdat het om een aantal maatregelen op verschillende locaties gaat is het duidelijker om
de ontwerpen voor alle betrokkenen toegankelijk te maken. Daarom willen wij u voor meer
informatie verwijzen naar de website van de dorpsraad (http://www.nesaandeamstel.nl/)
of naar het Dorpshuis waar de tekeningen vanaf 8 mei twee weken ter inzage liggen.
Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben of opmerkingen willen doorgeven, kunt u contact opnemen met dhr. T. Kreukels.
Via 020-540 41 99. Indien wij geen reactie ontvangen, zullen wij starten met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de betreffende maatregelen. Naar verwachting zal de uitvoering plaats vinden in het derde kwartaal van 2017 en zal gecombineerd worden met
geplande asfaltwerkzaamheden op de Amsteldijk Zuid.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
namens dezen,

T. Kreukels
Beleidsmedewerker ruimte

Raadhuis Laan Nieuwer Amstel 1

Route per bus - Lijn 149, halte Raadhuis

1182 JR Amstelveen

Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.
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Lijn 172, halte Lindenlaan + 8 min.
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