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Aan de bewoners/ondernemers van de
Eerste Van Swindenstraat en omgeving

Datum
Onderwerp

12 oktober 2021
Uitstel werkzaamheden Eerste Van Swindenstraat

Beste bewoner en/of ondernemer,
In deze brief informeren wij u over de opknapbeurt (herinrichting) van de Eerste Van
Swindenstraat. Ook gaat het over de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van de
groenbakken in uw straat.
Uitstel werkzaamheden tot september 2022
In maart dit jaar stelden we het definitief ontwerp vast voor de herinrichting van de Eerste Van
Swindenstraat. Daarna gingen wij met de ondernemers in gesprek over de bereikbaarheid van de
straat en winkelpanden tijdens de werkzaamheden. Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat
uitvoeren in januari 2022 voor hen op een ongunstig moment komt. De coronacrisis was voor veel
ondernemers financieel een zware periode. Een aantal ondernemers heeft daarom om uitstel
gevraagd van de werkzaamheden. Ook kabel- en leidingbedrijven willen graag meer
voorbereidingstijd voor een goede uitvoering. Daarom is besloten de werkzaamheden uit te
stellen tot na de zomervakantie van 2022.
Invulling groenbakken
In de vernieuwde Eerste Van Swindenstraat worden 12 groenbakken geplaatst. In het voorjaar van
2022 starten de gesprekken over de invulling van deze groenbakken met bewoners en
ondernemers. Wilt u ook meedenken over de groenbakken? Stuur dan een e-mail naar
omgevingsmanager Willemijn Luchtenbelt via eerstevanswindenstraat@amsterdam.nl. In het
voorjaar wordt samen met u, de aannemer voor het groen in de straat en het projectteam een
ontwerp voor de groenbakken gemaakt.
Langsloopmoment op 3 november
Heeft u vragen over de herinrichting van de Eerste Van Swindenstraat of andere vragen? Op 3
november 2021 is omgevingsmanager Willemijn Luchtenbelt van 16.00 tot 18.00 uur aanwezig in
de Eerste Van Swindenstraat ter hoogte van Juwelier Baldev voor vragen of opmerkingen. Ook
kunt u voor meer informatie kijken op www.amsterdam.nl/eerstevanswindenstraat.
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam,
Willemijn Luchtenbelt

