Groot Onderhoud Tuindorp Buiksloot
Wat gaan we doen:
Waar:
Wanneer:

Groot onderhoud en verwijderen gemaal
Meerpad, vanaf de Tiengemetenstraat tot en met het
gemaal
29 juni tot eind juli 2020

Geachte bewoner en/of ondernemer aan het Meerpad en Nieuwerdammerdijk,
Graag informeren wij u over de komende werkzaamheden bij u in de buurt.
In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren we groot onderhoud in Tuindorp Buiksloot
uit voor een veilige, duurzame en rainproof openbare ruimte. Hierbij vervangen we de gasleidingen,
electrakabels, waterleiding, riolering en verharding. Tevens coördineren we het vervangen van de
ondergrondse containers en de herplant van bomen.
De werkzaamheden
Vanaf 29 juni 2020 vervangen we de riolering en richten de straat in met een nieuw trottoir en
rijbaan, zodat de weg maar één keer afgesloten hoeft worden. Door de aanleg van het nieuwe
gescheiden rioolstelsel wordt het gemaal aan het Meerpad overbodig en zal deze worden verwijderd.
Als alles volgens planning loopt, ronden we de werkzaamheden eind juli af.
Wat gaat u merken van de werkzaamheden?
Voor u, als bewoner of ondernemer betekend dit dat het Meerpad vanaf de Tiengemetenstraat tot en
met het gemaal is afgesloten voor autoverkeer. Het Meerpad is dan alleen via een omleidingsroute
vanaf de Purmerweg via de Nieuwerdammerdijk te bereiken. Voor de voetganger en fietser zorgen
wij voor loopschotten, zodat u, met de fiets aan de hand, via de Tiengemetenstraat naar het
Meerpad kunt lopen.
Wij begrijpen dat de omleiding enige hinder kan geven en hopen op uw begrip.

Extra maatregelen percelen Meerpad
Voor de percelen in het Meerpad, aangrenzend aan het gemaal, zijn er extra voorzorgsmaatregelen
getroffen met betrekking tot het plaatsen van de damwand rondom het gemaal. Zo is er een
monitoringsplan opgesteld en is er een nul-meting uitgevoerd. Ons streven is de hinderbeleving zo
beperkt mogelijk te houden.
Bereikbaarheid
De nood- en hulpdiensten zijn ingelicht over de wegafsluiting en weten hoe zij moeten aanrijden
in geval van nood. Hiervoor worden extra maatregelen getroffen, zoals een bypass langs het
werkvak.
Heeft u een verhuizing of een levering van bijvoorbeeld meubelen? Stel het bedrijf op de hoogte van
de omleiding.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de overige werkzaamheden in
uw straat of de wijk, dan kunt u contact opnemen met de
omgevingsmanager op telefoonnummer: 06 21 27 60 07
U kunt ook een e-mail sturen naar e-mailadres: groth@vangelder.com
Tijdens de uitvoering is ook de gratis Werk in Uitvoering-App beschikbaar
U vindt hier het laatste nieuws en de planning van het werk. Deze app is
gratis beschikbaar voor zowel iOS als Android,
via de QR-code hiernaast of met een directe link naar de app:
bit.ly/tuindorp-app
Met vriendelijke groet,
Team Van Gelder | Tuindorp Buiksloot

