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Werkzaamheden ‘overkantje’ Dorpsweg Ransdorp (t.h.v. nr.99 – 133)

Geachte heer / mevrouw,

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Gebr. Beentjes binnenkort groot onderhoud
uit aan het ‘overkantje’ van de Dorpsweg te Ransdorp, ter hoogte van huisnummer 99 t/m 133.
Om te zorgen dat de rijbaan en de parkeervakken veilig blijven is onderhoud nodig. Wij
informeren u over de werkzaamheden en wat die voor u betekenen.
Wanneer gaan we aan het werk?
De werkzaamheden starten op maandag 22 februari 2021 en zijn naar verwachting klaar op
vrijdag 7 mei 2021.
Wat gaan we doen?
Wij gaan het door eerdere werkzaamheden plaatselijk verzakte klinker straatwerk herstellen,
zie bijlage 1. Vanaf 22 februari verwijderen we de verharding. Vervolgens zal Liander Elektra
de hoofdkabel vervangen en worden de huisaansluitingen op de nieuwe kabel overgezet.
Liander Elektra zal u nader met een brief informeren over het tijdstrip dat u geen stroom
heeft. Daarna brengen wij het straatwerk weer in hetzelfde profiel in een goede staat terug.
Wat merkt u hiervan?
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen wij dit werk niet uitvoeren zonder dat u daar iets
van merkt. Denk hierbij aan hinder als gevolg van geluid, licht, stof of trillingen. Wij proberen
dit zo veel als mogelijk te beperken en hopen op uw begrip. Nood- en hulpdiensten zijn op de
hoogte gebracht.
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Voetgangers en fietsers
De woningen zijn gedurende de werkzaamheden altijd bereikbaar via loopschotten. De
huidige brug blijft in gebruik. Daarnaast brengen wij een tijdelijke loopbrug over de sloot aan
langs de Dorpsweg, ter hoogte van huisnummer 115 - 119.
Auto’s
Gedurende de werkzaamheden is het ‘achterkantje’ niet met de auto bereikbaar. Naast de
werkzaamheden is daar geen ruimte voor. Voor de bewoners worden 12 tijdelijk vervangende
parkeerplaatsen aangeboden langs de Bloemendalergouw ter hoogte van huisnummer 11,
zie bijlage 2.
Werkterrein en bouwverkeer
Aan de Dorpsweg, ter hoogte van huisnummer 129 en 133, wordt een werkterrein gemaakt
dat bereikbaar is vanaf de Nieuwe Gouw. Hier wordt een tijdelijke bouwinrit gemaakt. Vanaf
de bouwinrit vindt aan, afvoer en overslag van materiaal en materieel met de vrachtauto
plaats, dat met klein materieel naar de werkzaamheden verderop wordt gebracht. Indien
nodig wordt een verkeersregelaar ingezet.
Bomenonderzoek
Wij hebben vooraf aan de werkzaamheden een bomenonderzoek uitgevoerd. Hierdoor kan
schade aan wortels zo goed als mogelijk worden voorkomen. Ter bescherming van de
boomwortels zullen permanente afzettingen rondom de bomen worden aangebracht
Bouwkundig onderzoek woningen
Voorafgaand aan de werkzaamheden voeren wij een bouwkundige inspectie uit bij de naast
gelegen woningen. U wordt daarover apart geïnformeerd met een brief. Ook zet de aannemer
klein materieel in om schade aan de woningen te voorkomen.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de werkzaamheden? Neem dan contact op met:
 Werkzaamheden in uitvoering: omgevingsmanager Gebr. Beentjes Steven Lenten,
s.lenten@beentjesgww.nl, tel.: 06 29 20 45 55
 Algemene vragen over het project: projectleider Kees van der Valk, tel.: 06 13 52 75 61.

Met vriendelijke groet,
Carola van Bennekom
Omgevingsmanager Instandhoudingsprogramma
Stadsdeel Noord
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Bijlage 1: locatie en bereikbaarheid werkzaamheden ‘achterkantje’ Dorpsweg Ransdorp

Aan- afvoer naar
werkterrein en
overslag

Langzaam verkeer
via huidige brug

Tijdelijke Voetgangersbrug

Bijlage 2: tijdelijke parkeerplaatsen en keet langs Bloemendalergouw

Bijlage 2: tijdelijke parkeerplaatsen en keet langs Bloemendalergouw

