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Geachte heer/mevrouw,

Uw dienst ROEZ deelde op 26 juni aan de begeleidingsgroep Damsterdiep per email mee 
dat de afsluiting van het Damsterdiep NZ niet enkele dagen, zoals eerder in de 
begeleidingsgroep was toegezegd, maar enkele weken zou duren en stuurde de 
bewonersbrief mee.
Vorige week werd de bewonersbrief bij de direct omwonenden bezorgd.
Daarin valt te lezen dat het Damsterdiep NZ van 6 juli tot 24 juli geheel afgesloten zal zijn 
en dat daarna alleen voetgangers kunnen passeren.

Uit deze brief blijkt niet wanneer fietsers uit oostelijke richting weer kunnen passeren. 
Wij willen u er op wijzen dat een doorgaande fietsroute langs het Damsterdiep NZ is 
toegezegd. Het betreft hier een hoofdfietsroute en ondernemers aan het Damsterdiep en 
verder (de Steentilstraat bijvoorbeeld) zijn afhankelijk van dit fietsverkeer.
Wij vinden een periode van drie weken eigenlijk al te lang en verzoeken u de doorgang zo 
spoedig mogelijk, ook voor fietsers uit het oosten, weer open te stellen.
Wij verzoeken u ook om het Damsterdiep ZZ beter te controleren op verkeerd geparkeerde 
auto's die het fietsverkeer blokkeren en auto's die het Damsterdiep ZZ vanuit het oosten 
inrijden. Ook vragen wij u de omleidingsroutes voor fietsers beter aan te geven, zoals 
vanuit de Oostersingel naar de Oostersingeldwarstraat resp. naar de Nieuweweg.

Bovendien zijn wij van mening dat over deze afsluiting in een vroeger stadium met ons 
overlegd had moeten worden in het kader van het met u gesloten bewonersconvenant.
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