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Wie is daar aan het werk?

Maandag om 05.45 uur gaat de wekker. Gert-Jan gaat 

in zijn woonplaats Maassluis om 06.45 aan het werk 

en wacht tot de files opgelost zijn. Na de files vertrekt 

Gert-Jan naar Amsterdam en werkt daar tot circa 18 

uur. Dan slaapt hij in een hotel. De volgende ochtend 

start hij weer om 06.45 uur in de keet. Hij heeft veel  

ver gaderingen en ‘s middags spreekuur voor bewoners. 

Die dag rijdt hij voor de files uit terug naar Maassluis. Op 

woensdag tot vrijdag herhaalt zich dit. 

Spreekuur: 
Buurtcentrum De Driehoek (Waddenweg 116) 

dinsdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur

06 21276007

tuindorp@vangelder.com

Heeft u vragen en/opmerkingen? Dan kunt u terecht bij 

omgevingsmanager Gert-Jan. U kunt hem bellen of appen 

via 06 21276007. Of kom langs op het inloopspreekuur. 

Dat is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het 

buurtcentrum De Driehoek aan de Waddenzee 116. 

Tenslotte kunt u ook op de hoogte blijven van al het 

nieuws door de gratis app te downloaden. Dit kan via  

bit.ly/tuindorp-app

U weet dat er in Tuindorp Buiksloot veel wordt 

vernieuwd. Even wat getallen onder elkaar om 

een indruk te geven waar we over praten:

9000 meter riool (ongeveer 90 voetbalvelden lang)

3000 meter waterleiding

6500 meter persceellozing

4000 meter drainage

350 rioolputten

30.000 m2 stenen (ongeveer 4 voetbalvelden)

10.000 m2 stoepbanden

10.000 m2 parkeervakken

24.000 m2 tegels

52.000 m2 zand
 

Van Gelder is druk aan het werk op meerdere plekken in 

de wijk. Aan de Leeuwarderweg zijn we eind januari ge-

start. Buurtbewoners hebben een brief gekregen met de 

vraag of ze de bankjes, tafeltjes en bloempotten op willen  

ruimen, zodat we goed door kunnen werken. Daarnaast 

is het erg belangrijk dat hulpdiensten overal goed bij  

kunnen. Zet uw auto daarom niet op aanrijroutes van de 

brandweer (net voor het werkvak). We hopen natuurlijk 

op uw medewerking. 

De werkdag van omgevings-
manager Gert-Jan Roth

Weetjes
Hoe kunt u ons helpen?
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Enquête      Vertraging weer inlopen

Enquête om te verbeteren na 
werkzaamheden in de straat  

  

Volgens uitvoerder Maikel Vlietman was het elke keer 

weer een verrassing wat er nu weer tijdens het graafwerk 

naar boven kwam. Vlietman: ‘Daar baalden we natuurlijk 

enorm van. Het vertraagt ons werk in Subwijk A, want het 

moet netjes opgeruimd worden en daarna moeten we  

weer toestemming krijgen om door te werken. Dit be-

tekent dat we best wat vertraging hebben opgelopen.  

Als we niks waren tegengekomen, hadden we de planning 

makkelijk gehaald. Helaas is de werkelijkheid anders.  

De eerder gemelde data in Subwijk A kloppen nu niet 

meer. We sturen zo snel mogelijk een nieuwe planning 

rond aan de bewoners.’

Vlietman geeft aan alles op alles te zetten om de komende 

tijd de opgelopen vertraging in te lopen. ‘Iedereen werkt 

keihard en zet een stapje extra om de klus op tijd af  

te hebben.’  

  

Er wordt opgeschaald met rioolploegen en straten makers, 

om op tijd de planning te halen. Ook zijn er informatie- 

borden geplaatst aan het begin van de Waddendijk. Dit om 

bezoekers van de bewoners te informeren. Ingevoegd zijn 

de posities waar de bebording komt te staan. 

Daarom is er een brief met een digitale vragenlijst ver-

stuurd aan mensen die wonen op een plek, waar een 

fase klaar is. Dat was bij de voetbalkooi. Uit deze eerste  

enquête blijkt dat mensen wel snappen dat er tijdelijk 

overlast is. Ook zijn er tips binnengekomen, waar Van 

Gelder haar voordeel mee kan doen. Gert Jan Roth: ‘Zo 

werd doorgegeven dat de bochten voor scootmobiels 

soms te krap zijn. Daar doen we nu wat aan. We proberen 

met de enquête echt wat op te steken over de wensen en 

problemen in de buurt. Al doende leren wij ook.’ 

Nu de werkzaamheden buiten zichtbaar worden, krijgen 

we soms per mail leuke reacties van buurtbewoners. Zo 

gaf een mevrouw ons een mooi compliment. Ze schreef: 

“Beste werklui van de firma Van Gelder, Ik wil jullie heel 

graag mijn complimenten geven voor al het werk dat 

jullie verrichten. Het zal niet gemakkelijk zijn met al  

dat gemopper van de buurtbewoners. Toch blijven jullie 

altijd beleefd en werken jullie hard door. Ook met heel 

slecht weer. Bedankt voor jullie inzet!

En iemand anders schreef: “Raymond heeft mij goed ge-

holpen met de boodschappen, toen ik met mijn auto niet 

voor de deur kon parkeren. Altijd was mijn woning goed 

bereikbaar. De mannen hebben daarom ook een paar keer 

koffie van mij gekregen.” Van deze leuke reacties worden 

we vrolijk. Aarzel dus niet om uw wensen, tips en compli-

menten naar ons te mailen via groth@vangelder.com

Oude damwanden, rioolbuizen, gasleidingen en half vergane waterleidingen. De mannen van Van Gelder 

hebben de afgelopen maanden heel veel ‘troep’ in de grond gevonden. Alles moest uitgegraven worden. 

Dat was een hele klus die best lang duurde. Het was ook werk waar vantevoren niet op gerekend was. 

Natuurlijk wordt er soms gemopperd en geklaagd over de werkzaamheden in de wijk. Met de enorme klus die 

wordt geklaard, kan dat bijna niet anders. Huizen zijn minder goed bereikbaar en in de wijk wordt op meerdere 

plekken hard gewerkt. Van Gelder hoort graag welke verbeterpunten de bewoners zien, in voorbereiding op  

de volgende fases. 

Opgelopen vertraging gaan 
we weer inlopen

Meer mankracht Vragen, opmerkingen én complimenten

Maikel Vlietman

Bereikbaarheid
Voorbeeld van een kaartje die de uitvoering elke 

week opmaakt en richting de brandweer stuurt. 

De brandweer communiceert dit met de 

ambulance dienst. Ook is er contact met 

de wijkagente. De wijkagente speelt het weer 

door naar haar collega’s van de regio.


