
 

 
Groot Onderhoud Tuindorp Buiksloot 

 

    

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

Waar:  Subwijk C, Fase C6 | Texelweg  

Wanneer:    3e week april tot en met de 3e week mei 2020 

      

 

Geachte bewoner(s),  

 

Wij informeerden u eerder met een brief over het groot onderhoud om Tuindorp Buiksloot veiliger 

en leefbaarder te maken. De elektrakabels, gasleiding en de waterleiding zijn de afgelopen 

maanden al vervangen. De komende tijd vervangen we de riolering en richten we de straat in 

met een nieuw trottoir en rijbaan. Door een optimalisatie in de planning en de veiligheid met 

betrekking tot het aanrijden van materieel, is de fase waar u in zit naar voren geschoven.  

 

De werkzaamheden  

We starten met het opbreken van de straat ± 1 werkdag, waarna de riolering wordt vervangen en 

de oude leidingen worden weggehaald (± 17 werkdagen). 

Daarna wordt het straatwerk aangebracht. Als alles volgens planning loopt, ronden we de 

werkzaamheden de derde week in mei af.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Wat gaat u merken van de werkzaamheden 

De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Wij voeren deze 

werkzaamheden met zorg voor de omgeving uit, toch is het mogelijk dat u hinder ervaart van onze 

werkzaamheden. Heeft u tips m.b.t de bereikbaarheid, schroom niet om contact op te nemen. 

 

Wat gaat u merken van de werkzaamheden 

De Texelweg is gedeeltelijk vanuit de Waddendijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Heeft u 

een verhuizing of een levering van bijvoorbeeld meubelen, neem ruim van te voren contact op via 

de onderstaande contactgegevens. 

De nood- en hulpdiensten zijn ingelicht over de wegafsluiting en de werkzaamheden en kunnen 

te allen tijde in geval van nood bij uw voordeur.  

 

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. In fase C8 (groen in het plaatje) 

zijn er tijdelijk 8 parkeerplekken gesitueerd om u te ontlasten.  

 

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

aan. Neem hiervoor contact op met de gebiedsconciërge of de omgevingsmanager. 

 

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 vriendelijk de fiets 

aan de hand te houden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden loopt Raymond de 

gebiedsconciërge 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 er een ondergrondse containers niet bereikbaar is, wordt er tijdelijk, mocht er 

plek zijn, een container geplaatst in de buurt. 

 

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  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Van Gelder  

 


