
Helaas gooide corona een beetje roet in het eten. U  

stuurde wel veel antwoorden in, maar wij mochten de 

pot niet afleveren bij de winnaar. Nu de maatregelen een  

beetje losser zijn, hebben we de winnaar bezocht.  

Nancy zat het dichtst bij het goede antwoord. Gert-Jan 

heeft haar kortgeleden een aangepaste prijs overhandigd. 

Nogmaals van harte!

Dit is Koen. Hij is sinds vorige 

maand gebiedsconciërge in de wijk. 

Dat betekent dat hij de oren en ogen van de wijk is.  

Hij doet klusjes en lost problemen op. Koen is 23 jaar en 

studeert Werktuigbouwkunde in Groningen. Hij woont nu 

tijdelijk bij zijn ouders in Zwolle. Elke dag rijdt hij naar 

Amsterdam om daar te helpen bij voorbereidende werk-

zaamheden. En op zaterdag en zondag werkt hij ook nog 

als teamleider bij de Albert Heijn. 

Overlast beperken

Koen ondersteunt onze andere gebiedsconciërge in de 

wijk, Raymond. U kunt Koen (of Raymond) alles vragen. 

Als hij het antwoord niet meteen heeft, vraagt hij 

het voor u na. Koen gaat u en ons helpen om al het 

werk goed te laten verlopen en de overlast in de wijk 

te beperken. Koen zorgt er bijvoorbeeld voor dat de  

werkvakken er netjes bij liggen. Hij helpt ook buurt-

bewoners met gehandicaptenparkeerplaatsen of hun af-

val. Koen houdt van het buiten werken en het contact met 

de mensen in de wijk. We wensen hem veel werkplezier!

De 29-jarige Daan Noordanus uit Uithoorn is projectcoör-

dinator in Tuindorp-Buiksloot. Hij werkt sinds september 

bij Van Gelder. Daan coördineert de juiste uitvoering van 

de werkzaamheden. Dat betekent dat hij controleert of 

het werk wordt uitgevoerd zoals dat vooraf en in het ont-

werp is afgesproken. Daan ziet er ook op toe dat het werk 

op tijd, met de juiste kwaliteit en volgens de geldende  

veiligheidsvoorschriften gebeurt. “Want soms is tussen-

door een correctie nodig”, vertelt hij.

Veiligheidswandeling

Checken of stoepen recht 

liggen. Zorgen dat veilig-

heidshekken niet openstaan. 

Daan doet er alles aan om 

gevaarlijke situaties voor bewoners 

en onze medewerkers te voorkomen. 

“Als een hek open blijft, kunnen mensen het werkvak in-

lopen. Mensen kunnen gewond raken en dat is natuurlijk 

niet wat we willen. Daarom houden onze mensen elke 

week een veiligheidswandeling. Ik snap dat be woners 

nieuwsgierig zijn en ik hoor vaak dat ze blij zijn met 

het resultaat. Dat maakt mij dan ook weer gelukkig.  

Daar doe je het voor!”
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Nancy Nieuwkoop wint paasactie

Koen Mylanus Daan Noordanus 

Het is alweer een tijd geleden dat we onze paasactie  

hielden. Weet u het nog? U mocht raden hoeveel paaseitjes 

er in een pot zaten. De winnaar zou de gevulde pot met  

360 eitjes ontvangen. 

Even voorstellen: Even voorstellen: 
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We vinden het erg jammer dat we nog geen inloopmid-

dagen kunnen houden. Gelukkig kunnen we u via de app 

en deze krant toch op de hoogte houden.

Wie naar de app werkinuitvoering.vangelder gaat, 

blijft goed op de hoogte van al het nieuws over de  

werkzaamheden. U vindt hier de laatste updates, foto’s  

en de planning. Elke week is er wel iets nieuws te  

lezen. Omgevingsmanager Gert-Jan Roth is voor vragen,  

klachten of positieve berichten bereikbaar via telefoon 

of app: 06 21276007 en mail: groth@vangelder.com

“We kunnen immers niet het weer voorspellen”, vertelt 

hij. “Ook zijn we afhankelijk van het coronavirus of dingen 

die we vinden in de ondergrond. Maar de planning is dat 

verschillende fases van het werk naar voren worden ver-

schoven. Dit komt o.a. door de komst van twee nieuwe 

uitvoerders Mitchel en Tim. Zij geven gas en daar zijn we 

blij mee. Ze letten goed op de omgeving en de bereik-

baarheid van nood-en hulpdiensten. En ze zijn goed be-

reikbaar voor iedereen.” 

Complimentje

De nieuwe uitvoerders zijn niet de enigen die hard werken 

volgens Gert-Jan. “We hebben ook meer stratenmakers 

ingezet. Zij werken hard door en het schiet nu lekker op. 

We krijgen elke dag wel een complimentje over de ver-

snelling. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat 

we voor het einde van het jaar klaar zijn. Zodat mensen 

weer gewoon in hun eigen straat kunnen parkeren,  

vrij over de stoep kunnen lopen en rustig voor hun huis 

kunnen zitten.”

Nog steeds moeten we in Nederland rekening houden met maatregelen om het coronavirus onder controle te 

krijgen en te houden. Gelukkig valt het voor het werk in Tuindorp-Buiksloot erg mee. Al het werk gaat gewoon door. 

Goed nieuws! We zijn blij om te kunnen melden dat het werk in Tuindorp-Buiksloot goed gaat. We verwachten voor het 

eind van het jaar klaar te zijn. Volgens omgevingsmanager Gert-Jan Roth hangt dit wel van meerdere zaken af. 

Vernieuwde app

Werk schiet goed op

Mitchel en Tim

Hierdoor wordt er van 8 juni tot 17 juli, circa zes weken 

gelijktijdig aan de Rode Kruisstraat en de Waddendijk  

gewerkt. Dit hebben het projectteam Rode Kruisstraat, 

Van Gelder en de gemeente Amsterdam gezamenlijk be-

sloten. Zo kunnen beide projecten door gaan en wordt de 

hinder voor beide wijken zo kort als mogelijk gehouden. 

Andere alternatieven bleken niet realiseerbaar. De bereik-

baarheid van beide wijken ziet er dan net even anders uit. 

Voor bewoners Rode Kruisstraat geldt; 

Van 8 juni t/m 17 juli wordt het fietspad Buiksloter meerdijk 

(tussen de Rode Kruisstraat en de Nieuwe Purmerweg)  

tijdelijk als ontsluitingsroute ingericht. De nood-en hulp-

diensten zijn hiervan op de hoogte. 

Voor bewoners Tuindorp Buiksloot geldt;

• Vanaf 8 juni t/m eind juli is de wijk bereikbaar via de   

 Hoekschewaardweg én de Waddendijk/ Rode Kruisstraat. 

 Auto’s worden vanaf de Rode Kruisstraat tijdelijk, onder  

 begeleiding van verkeersregelaars, als gast over het  

 fietspad Buikslotermeerdijk geleid. Er is maar ruimte  

 voor 1 rijrichting, waardoor auto’s op elkaar dienen te  

 wachten. Op het pad zijn 3 passeerhavens om elkaar,  

 indien nodig, te kunnen passeren. 

• Vanaf 7 juli is de wijk ook weer bereikbaar via de 

 Walcherenstraat/ Waddendijk.

• Tot 29 juni en na eind juli is de wijk ook bereikbaar via  

 het Meerpad. In de tussentijd wordt het gemaal ver- 

 wijderd. Deze is door de aanleg van het gescheiden 

 rioolstelsel overbodig geworden.

De nood-en hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte.

Gelijktijdige werkzaamheden Waddendijk en Rode Kruisstraat

De werkzaamheden aan de Rode Kruisstraat lopen uit. Terwijl de werkzaamheden in Tuindorp Buiksloot juist in lopen  

op de planning. 


