Groot Onderhoud Tuindorp Buiksloot
Wat gaan we doen:
Waar:

Groot onderhoud in de straten van Tuindorp Buiksloot
Subwijk B, Fase B2 | Waddenweg oneven zijde

Wanneer:

Start 6 januari tot eind februari 2020

Geachte ondernemers,
Eerder hebben wij u met een brief geïnformeerd over het groot onderhoud 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.
Werkzaamheden
Vanaf de tweede week in januari 2020 gaan we tussen Waddenweg 3 t/m 29 starten met het
vervangen van de regenwater afvoer aan de voorkant, de riolering aan de achterzijde en
het aanbrengen van het nieuwe straatwerk aan uw voorkant.
Voor Waddenweg 31 t/m de aansluiting Texelweg wordt er verder gewerkt aan het inrichten
van het straatwerk.
Wat gaat u merken van de werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 - 17:00 uur en kunnen
hinderbeleving geven. Toch proberen we de hinder voor u zo laag mogelijk te houden. Wij zorgen
ervoor dat u woning bereikbaar is.
Voetgangers | achterpad
De voorzijde van de woningen zijn altijd bereikbaar voor voetgangers. Maakt u gebruik van het
achterpad? Kijk eerst even of het mogelijk is. Door onze werkzaamheden kan het zijn dat er een
moment is dat u via de achterzijde niet bereikbaar bent.

Communicatie
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
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 2127 6007. U kunt ook een
e-mail sturen naar e-mailadres: groth@vangelder.com.
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.
(vanaf 7 januari 2020)
*Namens aannemingsbedrijf van Gelder wensen wij u prettige feestdagen en een goed uiteinde.

Met vriendelijke groet,
Team Van Gelder

