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Aan de leden van de wijkraad Overvecht,

Wij willen u hartelijk danken voor uw brief van 5 februari 201 8 waarin u adviseert gelijktijdig met de 
werkzaamheden voor een verkeersveilige inrichting van de Amazonedreef (de toplaag van) het asfalt 
van de wegen te vernieuwen. U vreest anders voor aantasting van het wegdek als gevolg van de 
werkzaamheden en dat daardoor over niet al te lange termijn herstel van het wegdek nodig zal zijn.

Bij de start van het project was het asfalt op de Amazonedreef en Marowijnedreef nog van voldoende 
kwaliteit en nog niet aan vervanging toe. Hoewel het asfalt inmiddels kleine schade vertoont, behoeft 
het ook nu nog geen onderhoud op zeer korte termijn. Toch zijn wij tot de afweging gekomen de 
wegen graag in één keer goed aan te pakken. Deze aanpak leidt niet alleen tot lagere kosten, maar 
betekent ook minder hinder voor de omgeving. De wegen hoeven immers maar één keer te worden 
opgebroken. Om die reden is besloten om het budget voor groot onderhoud naar voren te halen en 
gelijktijdig met de aanpak van de Amazonedreef de toplaag van het asfalt te vervangen. Uw advies om 
te kijken naar mogelijkheden om ‘werk met werk’ te combineren ondersteunt ons staande beleid.

Wij waarderen uw betrokkenheid bij de plannen voor een verkeersveilige inrichting van de 
Amazonedreef. Als wijkraad bent u goed bekend met de omgeving en weet u wat er leeft onder de 
omwonenden. In het voortraject heeft u ook al een constructieve bijdrage geleverd. Wij houden u 
uiteraard ook de komende periode op de hoogte van de voortgang van het project.

Hoogachtend,


