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Paas Winactie

Aangepaste werkzaamheden 
vanwege coronavirus

Het is bijna Pasen. Om dat te vieren 
hebben we een leuke actie bedacht. 
Want de paashaas heeft in deze pot 
heel veel lekkere paaseitjes gestopt. 
Raad u hoeveel? Dan is de pot nog 
vóór Pasen van u!

Stuur snel een mail met het goede
antwoord naar groth@vangelder.com. 
Wie er het dichtst bij zit, krijgt de pot 
overhandigd en staat in het volgende 
nummer met een leuke foto!

Wij blijven aan het werk

Gelukkig gaat het werk van Van Gelder in Tuindorp Buik-

sloot ‘gewoon’ door. Voorlopig blijven wij, de andere  

aannemers en het projectteam van de gemeente Amster-

dam aan het werk. Natuurlijk volgen onze mensen alle 

hygiënevoorschriften van het RIVM op. Net als eventuele 

nader opgelegde maatregelen. Wij informeren u daar zo 

goed mogelijk over.

Minder mensen

Van Gelder werkt in kleinere groepen, met minder werk-

nemers. Mensen worden soms op andere plekken ingezet. 

Dat moet omdat daar bijvoorbeeld mensen niet werken 

omdat zij gedwongen moeten thuisblijven. Helaas is dat 

even niet anders, we hopen dat u dat begrijpt. 

Geen persoonlijk contact

Ook persoonlijk contact kan nu even niet. Het inloop-

spreekuur gaat daarom voorlopig niet door. Ook vragen 

wij u niet naar de keet te komen. Maar Gert-Jan Roth is 

natuurlijk nog steeds per mail of telefoon bereikbaar.

Heeft u vragen over het coronavirus?

Kijk voor informatie en vragen op de website van de RIVM 

www.rivm.nl/coronavirus

Dank voor uw geduld en begrip 
en veel sterkte gewenst!

Er zijn veel maatregelen in Nederland om het coronavirus te stoppen. Mogelijk zit u veel thuis en krijgt u 

minder bezoek. Dat is vervelend, maar ook logisch. Want verspreiding van het virus moeten we met z’n allen 

tegengaan. In elk geval ziet het leven er tot 6 april anders uit dan normaal. 
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      Extra rioolploeg 

Zacht weer

Dat betekent vijf paar handen die keihard aan het werk 

zijn om op de planning weer in te lopen. De ploeg blijft 

waarschijnlijk gedurende het hele project werkzaam in 

de wijk. We hebben daarbij geluk met de zachte weers-

omstandigheden deze winter. Natuurlijk was de harde 

wind soms lastig, maar de grond bevroor nauwelijks en 

dat betekende dat we de vertraging weer gaan inlopen.  

We zijn op meerdere plekken in de wijk aan het werk. 

Nog steeds is er sprake van overlast, dat kunnen we niet 

ontkennen. Maar weet dat iedereen zijn best doet om  

zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken.’

Ambulance

Gert- Jan hoort op zijn wekelijkse spreekuur op de 

dinsdagmiddag soms vragen over de hulpdiensten.  

‘Wij garanderen dat zowel de brandweer, als ambulance 

en politie weten hoe ze moeten rijden’, vertelt hij.  

We hebben wekelijks contact met hen waarbij we ze 

kaartjes geven met de aanrijdroutes. Het lijkt soms 

vreemd dat bepaalde routes open liggen, maar de hulp-

diensten weten exact waar ze wel en niet langs kunnen 

en elke woning is in geval van nood bereikbaar.’

Het werk in Tuindorp Buiksloot vordert gestaag. Omgevingsmanager Gert-Jan Roth: ‘We hebben een lastige 

fase achter de rug, waarin we met meerdere tegenslagen te maken kregen. Daardoor moesten we de planning 

aanpassen. Daarom heeft Van Gelder besloten om de hulp van een extra rioolploeg in te roepen. 

Van Gelder zet extra mensen in
De meeste mensen weten inmiddels wel dat ze een app  

kunnen downloaden waar het werk in de buurt op bij - 

ge houden wordt. Maar nieuw is dat deze app sinds kort ook 

via een computer of laptop te bekijken is. Wie naar de web-

site werkinuitvoering.vangelder.com (let op: zonder www) 

gaat, blijft goed op de hoogte van al het nieuws over de 

werkzaamheden. U vindt er de laatste updates, foto’s en de 

planning. Er is elke week wel iets nieuws te lezen. Sla hem op 

bij de favorieten. Dan heeft u hem altijd bij de hand!

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden loopt de gebieds-

conciërge regelmatig bij u in de straat. Hij kan u eventueel assisteren 

bij uw boodschappen en/of het wegbrengen van huisvuil. Ziet u 

hem niet, neem dan contact op met Gert-Jan.  

Gert-Jan Roth is bereikbaar tijdens een wekelijks inloopspreekuur 

op dinsdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur. Buiten die tijd is hij  

natuurlijk ook voor vragen, klachten & complimenten bereikbaar. 

Hij is bereikbaar via telefoon, app en mail. 

Spreekuur 
Buurtcentrum De Driehoek (Waddenweg 116) 

dinsdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur

06 21276007

tuindorp@vangelder.com

Allemaal aan de kant! 
Onze Raymond heeft even de weg 

vrijgemaakt om twee dames te helpen 

sneller hun woning te begeleiden. Ook dat 

is vertrouwd verder met Van Gelder

We hebben een nieuwe uitvoerder in de persoon van 

Tim Oosterwijk. Tim heeft veel oog voor de omgeving 

en denkt verder dan de productie. Heeft ook oog voor 

de impact in de buurt. Hij is sinds medio februari de 

vervanger van Vincent Gijsberts, die naar een ander Van 

Gelder project is gegaan.  

Tim ziet zijn klus in Tuindorp Buiksloot als een leuke 

uitdaging. ‘Ik ga ervoor zorgen dat we op tijd klaar zijn. 

Dat iedereen samenwerkt en hetzelfde doel voor ogen 

heeft. Er is heel weinig ruimte in de wijk en er moet veel 

gebeuren. We moeten als een treintje achter elkaar aan 

het werk doen. Dat is best lastig, maar op die manier 

proberen we zo min mogelijk ongemak te veroorzaken.’ 

Tim houdt van orde en netheid en dat de boel gewoon 

veilig en netjes is. ‘De mannen moeten aan het einde van 

de dag goed achter zich kijken, zodat de boel opgeruimd 

wordt. We hopen dat we zo samen een mooi project 

kunnen afronden.’

Vernieuwde app

Nieuwe uitvoerder

Vragen, klachten & complimenten
Tim Oosterwijk


