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Aan de bewoners van dit pand 

 

Datum 29 april 2022 

Ons kenmerk 19.08.067_BB03 

Onderwerp Werkzaamheden Holysloot, wijziging werkmethode en planning 

 

Geachte bewoners, 

 

Op 25 februari ontving u onze laatste brief met informatie over het onderhoud aan de Dorpsstraat in Holysloot 

dat wij in opdracht van de gemeente Amsterdam uit voeren. Dit is nodig om te zorgen dat de straat veilig en 

goed onderhouden blijft. Recent zijn echter nesten van weidevogels waargenomen, waardoor we de aanleg 

van de tijdelijke toegangsweg op dit moment niet kunnen uitvoeren. Met deze brief informeren we u van de 

gewijzigde werkmethode in fase 1 en de consequenties voor de planning.  

 

Wijzigingen  

Door het wegvallen van de tijdelijke toegangsweg is het niet mogelijk het werkvak in fase 1 van twee kanten te 

bereiken. Om de woningen bereikbaar te houden is het nodig de straat iedere dag na het werk tijdelijk dicht te 

maken, zoals we ook in fase 2 doen. Hierdoor zullen de werkzaamheden circa 4 maanden langer duren. 

U kunt hierdoor niet met de auto bij uw woning komen tussen 07:00 en 16:00 uur. Tijdens deze uren kunt u 

gebruik maken van de tijdelijke parkeerplaats aan de Bloemendalergouw.  

 

Wanneer gaan we aan het werk? 

De werkzaamheden in fase 1 zijn reeds gestart op maandag 25 april 2022 en duren naar verwachting t/m  

juli 2023 i.p.v. t/m maart 2023. We werken van 7.00 tot 16.00 uur, van maandag t/m vrijdag. Incidenteel kan er 

op zaterdag gewerkt worden.  

Fase 0: depot en tijdelijke parkeerplekken               reeds afgerond 

Fase 1: Dorpsstraat Holysloot vanaf Bloemendalerhouw t/m nr. 63  25 april t/m eind december 2022 

  Fase 2: Dorpsstraat Holysloot vanaf Bloemendalerhouw t/m nr. 2     januari 2023 t/m juli 2023  
 

 
 

Wat gaan we doen?  

- We leggen tijdelijke parkeerplekken aan t.b.v. bewoners. 

- We leggen één depot aan voor de keet en materiaalopslag aan de Bloemendalergouw. 

- We verwijderen de bestaande fundering en verharding. 

- We verhogen de rijbaan met ca. 10cm voor voldoende gronddekking t.b.v. kabels en leidingen. 

Indien nodig helen we inritten over ca.1 m aan voor de toegankelijkheid van minder-validen. 

We gaan hierover vooraf met u in overleg. 

- We vervangen het riool, de waterleiding en de huisaansluitingen in openbaar gebied. 

- We vervangen de hoofdkabels elektra met huisaansluitingen in openbaar gebied. 

Indien u tijdelijk van stroom wordt afgesloten ontvangt u van Liander een brief. 

- We vervangen de hoofdleidingen gas met huisaansluitingen in openbaar gebied. 

Indien u tijdelijk van gas wordt afgesloten ontvangt u van Liander een brief. 

- We brengen een nieuwe fundering aan en hergebruiken de gebakken klinkerverharding in de rijbaan. 
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Bereikbaarheid voor fase 1 en fase 2 

De uitvoerende partijen gaan als een treintje na elkaar door de straat in een werkvak van maximaal 35 meter. 

We zorgen ervoor dat bewoners tussen 16.00 en 7.00 uur door het werkvak naar de woning kunnen rijden. 

 

Voetgangers/fietsers De woningen blijven vrijwel altijd bereikbaar via loopschotten. 

U kunt het werkvak passeren met de fiets aan de hand. We geven dit met een bord 

aan omdat we de rijplaten niet geheel aaneengesloten kunnen plaatsen. 

Vanwege de smalle rijbaan zal u soms met loopschotten via de naastgelegen tuinen 

worden geleid. Wij gaan hierover vooraf met de tuineigenaren in overleg. 

Houdt u er rekening mee dat deze route erg smal is. 

Autoverkeer   Tijdens de werkzaamheden is de Dorpsstraat Holysloot t.h.v. het werkvak én 

de achterliggende rijbaan niet bereikbaar tussen 07:00 uur en 16:00 uur.  

Buiten deze periode is de woning wél bereikbaar. 

Parkeren  Tijdens de werkzaamheden kunt u t.h.v. het werkvak én de achterliggende rijbaan 

niet op eigen terrein parkeren. U kunt dan tijdelijk parkeren op de parkeerplaatsen 

in het weiland aan de Bloemendalergouw. 

Afvalinzameling  De afvalinzameling kan tijdens de werkzaamheden doorgaan. Indien nodig worden 

er tijdelijke ophaallocaties voor de containers aangewezen. Hierover zijn afspraken 

met afvalinzameling gemaakt.  

Nood- en hulpdiensten  Nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte. Wij nemen aanvullende maatregelen 

zodat de woningen altijd bereikbaar zijn voor deze diensten. 

 

BouwApp 

Via een mobiele app, de BouwApp, informeren wij u met updates 

over de planning, de afsluitingen en omleidingen. In deze app kun u 

ook vragen of meldingen aan de omgevingsmanager sturen. 

De BouwApp is op iedere telefoon gratis te downloaden via de  

Play Store (Google) of App Store (IPhone). Binnen de app is het  

project te vinden onder de naam “Groot onderhoud Holysloot”.  

 

Meer informatie 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen en/ of opmerkingen over de werkzaamheden hebben kunt u 

telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Steven Lenten via telefoonnummer 

06-29204555 of per e-mail via s.lenten@beentjesgww.nl. Vermeld uw naam, vraag en contactgegevens.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

S. Lenten 

Omgevingsmanager 

Gebr. Beentjes GWW BV 


