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Aan de bewoners van dit pand 
 

Datum 27 mei 2022 

Ons kenmerk 19.08.067_BB04 

Onderwerp Werkzaamheden Holysloot, toelichting 
 

Geachte bewoners, 
 
Op 29 april 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. Na deze brief ontvingen we  
echter veel vragen. Met deze brief willen we u daarom van meer informatie voorzien. 
 
Geen tijdelijke extra toegangsweg 
Na het aantreffen van nesten van beschermde weidevogels heeft het gezamenlijke projectteam  
van de gemeente Amsterdam, Liander Gas, Liander Elektra, Waternet en Beentjes besloten geen  
tijdelijke toegangsweg aan te leggen. We hebben toen onze werkwijze en planning aangepast. 
Zo kan het werk weer eenduidig en aaneengesloten worden uitgevoerd. We voeren het onderhoud  
in fase 1 hierdoor op eenzelfde manier uit als in fase 2.  
 
Bereikbaarheid nood-en hulpdiensten 
Tijdens het onderhoud in fase 2, zijn alle woningen, net als in fase 1, altijd bereikbaar door  
nood-en hulpdiensten. De tijdelijke extra toegangsweg is hiervoor niet noodzakelijk.  
Nood-en hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte. Ook het uitvoeringsteam is hierover geïnstrueerd  
en wordt er door toezichthouders op toegezien. 
 
In de avonden, tussen 16.00 en 7.00 uur, kunnen de nood-en hulpdiensten dóór het werkvak rijden. 
We leggen hiervoor iedere dag de straat tijdelijk dicht met rijplaten. 
Overdag, tussen 7.00 en 16.00 uur kunnen de nood-en hulpdiensten over de gegraven sleuf rijden. 
We leggen hiervoor de gegraven sleuf tijdelijk dicht, mocht er sprake zijn van een noodsituatie. 
Uw veiligheid heeft dan ook onze volle aandacht. 
 
Hinder beperken 
We beseffen dat de gewijzigde werkmethode en planning van de werkzaamheden ook  
wijzigingen in de verwachtingen en hinder met zich meebrengen. We vragen hiervoor uw begrip. 
Om de hinder voor de bewoners zo veel als mogelijk te beperken treffen we de volgende maatregelen, 

- We voeren het werk uit in 2 fases. 
- Bereikbaarheid van de woningen We zorgen ervoor dat bewoners  

iedere dag tussen 16.00 en 7.00 uur door het werkvak naar hun woning kunnen rijden. 
- Parkeren van de auto’s We zorgen ervoor dat bewoners iedere dag tussen 7.00 en 16.00 uur  

op de parkeerplaats aan de Bloemendalergouw kunnen parkeren. 
- Het aanbieden van afval in de rolcontainers We zorgen er voor dat dit wekelijks op het begin van de 

Bloemendalergouw kan worden aangeboden. U kunt de aannemer Beentjes vragen u te helpen. 
Afvalinzameling is op de hoogte. 

- Het aanbieden van grofvuil We zorgen er voor dat dit wekelijks op de kop van de  
Bloemendalergouw kan worden aangeboden. De ruimte om het grofvuil aan te bieden is beperkt. 
Doet u dit alleen als dit niet tot na het onderhoud kan wachten. Afvalinzameling is op de hoogte. 

- Het ontvangen van pakketjes Graag vragen we u pakketjes in de avonden of de weekenden te  
laten bezorgen of indien mogelijk op een alternatieve locatie. 

- Het ontvangen van boodschappen Graag vragen we u boodschappen in de avonden of de  
weekenden te laten bezorgen of indien mogelijk op een alternatieve locatie. 

- Gebruik van de Bloemendalergouw Deze weg is de enige toegangsweg naar het dorp. Via deze  
weg komen voetgangers, fietsers, auto’s en bouwverkeer bij elkaar. Graag vragen we u dan ook uw 
snelheid te verlagen en te rekenen op extra reistijd. 
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In gesprek over maatwerk  
Indien er sprake is van bijzondere situaties ten aanzien van de bereikbaarheid, die niet tot ná het onderhoud 
kunnen wachten, kunt u zich altijd melden bij de omgevingsmanager Steven Lenten van aannemer Beentjes. 
We gaan dan met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. Dit geldt eveneens voor particuliere 
bouwtransporten. Mogelijk is er, in hoge uitzondering om het werk niet te vertragen, aanvullend ruimte om 
het één en ander tussen het werk van de verschillende partijen door te organiseren.   
 
Wanneer gaan we aan het werk? 
De werkzaamheden zijn gestart op maandag 25 april 2022 en duren naar verwachting t/m juli 2023.  
We werken van 7.00 tot 16.00 uur, van maandag t/m vrijdag. Incidenteel kan er op zaterdag gewerkt worden. 
  
Fase 1: Dorpsstraat Holysloot vanaf Bloemendalergouw t/m nr. 63   25 april t/m eind december 2022  
Fase 2: Dorpsstraat Holysloot vanaf Bloemendalergouw t/m nr. 2     januari 2023 t/m juli 2023  

 
 
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 
 
C. van Bennekom 
Omgevingsmanager Landelijk Noord 
Gemeente Amsterdam 
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