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Betreft: Start werkzaamheden natuurontwikkeling
Gemeenschapspolder en Diemerbos
Project: Natuurinrichting 4 deelgebieden Diemerscheg
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Kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

In september 2021 ontving u een brief over het project
Natuurontwikkeling Diemerscheg. Het project heeft als doel om de
natuurgebieden in uw omgeving te versterken en met elkaar te
verbinden. Binnenkort gaan hiervoor de werkzaamheden in uw
omgeving van start. In deze brief leest u hier meer over de
werkzaamheden. U kunt zich ook aanmelden voor een extra
informatiemoment op 20 mei 2022.
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Start werkzaamheden Gemeenschapspolder en Diemerbos
Op dinsdag 24 mei 2022 gaan de werkzaamheden van start. Het werk
wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V., in
opdracht van de provincie Noord-Holland.
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Samen met een ecoloog gaan we het gebied in en laten we zien op
welke plekken de werkzaamheden gaan plaatsvinden. U krijgt zo een
beeld van de manier waarop de provincie deze natuur wil versterken.
Aannemingsbedrijf G. van der Ven, die de werkzaamheden uitvoert, is
ook aanwezig en er is uiteraard genoeg gelegenheid om vragen te
stellen. Wilt u mee met deze excursie? Meld u dan aan door een mail te
sturen naar: infoDiemerscheg@noord-holland.nl.

Kijk op noord-holland.nl/diemerscheg voor meet informatie over de
natuurontwikkeling in de Diemerscheg.

Con tact
Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het
Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per e
mail: serviceountcnoord-holIand.nI.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

omgevingsmanager Sector Bodem en Groen
mw. L. Friederichs
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