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Beste buurtbewoner van centrum-west,

Betreft: uitbreiding van de website Schoolstraatdiemen.nl met een FORUM
Zoals je weet, is het wegendek in Diemen centrum-west aan herziening toe. De onderheide straten
tussen Arent Krijtsstraat en Burgemeester Bickerstraat zullen binnen afzienbare tijd door de
gemeente onder handen genomen worden. De reconstructie van het wegenplan zal een langdurige
kwestie worden en ‘belastend’ voor de bewoners van de straten van centrum-west.
Het lijkt ons nuttig om binnen de wijk eensgezindheid
en saamhorigheid te kweken, anticiperend op de
ingrijpende straatreconstructie die gaat starten. Nuttig
om de overlast voor de buurt en voor onszelf tot een
minimum te kunnen beperken en om het woongenot
onder deze omstandigheden zo optimaal mogelijk te
houden.
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Vandaar dat wij op website www.schoolstraatdiemen.nl forumpagina’s (onder het kopje: Ga naar
FORUM) hebben toegevoegd, speciaal voor alle buurtgenoten van centrum-west. Pagina’s waarop
iedereen die internetaansluiting heeft, kan inloggen. En waarop iedereen zijn zegje kan doen en met
respect z’n hartenkreten kan slaken.
Het voordeel van deze communicatiemogelijkheid is, vinden wij, dat buurtgenoten zo al gauw bij
elkaar kunnen informeren of er iets gaande is, en aan elkaar kenbaar kunnen maken, dàt er iets
speelt. Maar we kunnen zo ook ideeën met elkaar delen en makkelijk warme of hete hangijzers
bediscussiëren, bovendien zo nodig gezamenlijke initiatieven ontplooien. Bijvoorbeeld proberen
standpunten te bepalen tegenover plannen, maatregelen of ingrepen en dat via één mond
ventileren, maar we kunnen zo natuurlijk ook samen profijtelijke acties ondernemen.
Wij nodigen je daarom graag uit naar het FORUM te gaan en je kosteloos aan te melden als
gebruiker, als ons initiatief je zinvol lijkt. Kijk eens rond op de pagina’s. En lucht er je hart en laat je
gezond verstand spreken, zodat onze buurt na de reconstructie er nog mooier uitziet, dan nu al het
geval is.
Laten we hopen dat we dan na alle werkzaamheden aan de buurt tevreden kunnen zijn en kunnen
terugkijken op een voor iedereen geslaagde onderneming.
We zijn benieuwd naar je reacties, vriendelijke groet
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