
 

 

Groot Onderhoud Tuindorp Buiksloot 
 

Wat gaan we doen: Groot onderhoud in de straten van Tuindorp Buiksloot    

Waar:     Subwijk A, Fase A1 
Hoekschewaardweg (west) en Hoekschewaardplein (zuid) 

Wanneer:    19 augustus 2019 tot en met november 2019 

 

 

Geachte bewoner(s), 

 

Op 31 juli 2019 hebben wij u met een brief geïnformeerd over het groot onderhoud in subwijk A 

in Tuindorp Buiksloot. Deze werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid en de leefbaarheid van 

de wijk te verbeteren. Bovendien worden de straten uit het oogpunt van duurzaamheid 

‘rainproof’ uitgevoerd en met een verharding volgens de Amsterdamse standaard dichtgelegd. 

 

Met deze brief informeren wij u specifiek over de werkzaamheden in Fase A1, 

Hoekschewaardweg (west) en Hoekschewaardplen (zuid).  

 

Wat gaan we doen? 

We starten op 19 augustus met het aanleggen van een nieuwe waterleiding. Daarna starten met 

het opbreken van het straatwerk en de fundering en halen we het oude riool weg. Vervolgens 

plaatsen we het nieuwe riool, verwijderen we de oude waterleiding en brengen we een nieuwe 

fundering en nieuw straatwerk aan. Ook coördineren we het aanbrengen van boomvakken, 

plaatsen van bomen en het aanbrengen van ondergrondse afvalcontainers. 

 

De werkzaamheden vinden plaats van 19 augustus t/m november tussen 07:00 uur en 17:00 

uur. De werkzaamheden zijn ingrijpend. Wij voeren deze werkzaamheden met zorg voor de 

omgeving uit, toch is het mogelijk dat u hinder ervaart van onze werkzaamheden. Indien dit het 

geval is neem dan gerust contact met mij op. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wat gaat u merken van de werkzaamheden 

De Hoekschewaardweg (west) en Hoekschewaardplein (zuid) worden  afgesloten voor doorgaand 

verkeer. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Indien nodig zijn er met de 

ondernemers afspraken gemaakt waar ze kunnen laden en lossen. De nood- en hulpdiensten 

zijn ingelicht over de wegafsluitingen. Uw veiligheid blijft dus gewaarborgd. 

 

Parkeren 

Parkeerplaatsen in de straat zijn tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar. Dit wordt 

ook kenbaar gemaakt met borden en/of briefjes onder de ruitenwisser. U kunt tijdelijk in de 

naastgelegen straten parkeren. Ter compensatie worden er aanvullende parkeerplaatsen op het 

Hoekschewaardplein en in dien mogelijk het schoolplein van het Orion-college gemaakt. Heeft u 

een invalide-parkeerplaats, dan wijzen wij in overleg met u een alternatieve parkeerplaats aan.  

 

Voetgangers en fietsers 

De woningen zijn altijd bereikbaar voor voetgangers en mindervaliden door middel van 

loopschotten langs het werk. U kunt hier niet over heen fietsen, wij vragen u=u vriendelijk de 

fiets aan de hand te houden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden loopt een 

gebiedsassistent in uw straat. Hij kan u eventueel assisteren bij uw boodschappen en/of het 

wegbrengen van huisvuil. 

 

Huisvuil 

In de wijk staan ondergrondse afvalcontainers die bij het groot onderhoud vervangen worden 

voor nieuwe. Wanneer de ondergrondse containers niet bereikbaar zijn, worden er tijdelijke 

containers geplaatst aan het begin of einde van de straat. 

 

Huisafsluitingen water en riool 

Tijdens het vervangen van de waterleiding zult u korte tijd (een paar uur) geen water kunnen 

gebruiken. Wij informeren u 2 dagen van te voren en bieden 2 waterflesjes aan. Voor de 

werkzaamheden aan het riool is geen huisafsluiting nodig. 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over de informatie in deze brief of over de werkzaamheden in uw straat of wijk 

dan kunt u 24/7 contact opnemen door te bellen (WhatsApp/sms) met Omgevingsmanager 

Björn Duineveld op het telefoonnummer 06 – 21276007. Ook kunt u een e-mail sturen naar 

e-mailadres bduineveld@vangelder.com. Ik neem dan binnen een werkdag contact met u op. 

 

Heeft u liever persoonlijk contact met ons? Maak dan gebruik van ons inloopspreekuur. Het 

inloopspreekuur wordt tijdens de uitvoering iedere dinsdag tussen 14:00 en 15:00 uur 

gehouden in het buurtcentrum de Driehoek aan de Waddenweg 116 te Amsterdam. 

 

Daarnaast zal er iedere 6 weken een huis-aan-huis krantje (Minder hinder Magazine) 

verspreid worden, waarbij we u op de hoogte houden van de werkzaamheden in de gehele wijk 

Tuindorp Buiksloot. Deze informatie is vanaf19 augustus ook online in te zien via onze 

OmgevingsApp.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV 

 

Björn Duineveld 

Omgevingsmanager  

 


