Groot Onderhoud Tuindorp Buiksloot
Wat gaan we doen:
Waar:

Groot onderhoud in de straten van Tuindorp Buiksloot
Subwijk A, Fase A3 | Achterzijde Orion College, 2x aansluiten
speeltuin en kruising Voornestraat

Wanneer:

start 19 november 2019 - eind januari 2020
(De kerstvakantie hebben wij winterreces)

Geachte bewoner(s),
De werkzaamheden
Zoals mondeling doorgesproken met uw collega Edsel, starten we 19 november met het
opbreken van de straat ± 2 werkdagen, waarna de riolering wordt vervangen en de oude
leidingen worden weggehaald (± 11 werkdagen).
Daarna wordt het straatwerk aangebracht. Als alles volgens planning loopt, ronden we de
werkzaamheden ± eind januari af 2020.

Wat gaat u merken van de werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 - 17:00 uur en kunnen hinder beleving geven.
Toch proberen we de hinder voor u zo klein mogelijk te houden.

Verkeer en parkeren
De straat word afgesloten voor het doorgaand verkeer.
De nood- en hulpdiensten zijn ingelicht over de wegafsluiting, zodat zij rekening kunnen
houden met het aanrijden. De parkeerplaatsen in de straat zijn tijdens het werk tijdelijk niet
beschikbaar.
Voetgangers en fietsers
De school is aan de achterzijde niet altijd bereikbaar. Voor de kinderen maken we een oversteek
naar de speeltuin, die af en toe door de werkzaamheden wordt weggehaald. Dit wordt de
omgevingsmanager kortgesloten.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de 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. Wij nemen dan binnen
een werkdag contact met u op.
Heeft u liever persoonlijk contact? Kom dan naar het inloopspreekuur, iedere dinsdag van
14:00 - 15:00 uur in het buurtcentrum de Driehoek aan de Waddenweg 116.
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,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV

