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Aan de bewoners en belanghebbenden
Betreft: Onderhoudsbaggerwerkzaamheden te Ransdorp.
Datum: november 2020

Geachte heer/mevrouw,
De Gemeente Amsterdam gaat onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in Ransdorp. Dit is nodig om de
waterkwaliteit te verbeteren en de watergangen weer op diepte te brengen. De te baggeren locatie is weergegeven in
de afbeelding op de achterzijde (rode lijn).
Het werk wordt uitgevoerd door Ippel Dredging uit Koudum en de uitvoering van de werkzaamheden is ingepland vanaf
15 november tot begin december. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met een schuifboot en de baggerspecie wordt met
een kraan in containers geladen en afgevoerd. In de uitvoeringsperiode zal het voorkomen dat de weg nu en dan
kortdurend, maximaal 15 minuten gestremd is. We vragen hiervoor uw begrip. Doorgang voor hulpdiensten blijft altijd
mogelijk.
Zowel gemeente als aannemer zullen zich inspannen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.
De werkzaamheden worden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur uitgevoerd.
Om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen en schade aan uw eigendommen te voorkomen
verzoeken wij omwonenden hun boten, waterpompen, vaste waterplanten en eventuele andere privé
eigendommen uit de watergang te verwijderen of elders heen te verplaatsen!
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer J. Dijkstra. U kunt bellen met 06-48088813 of een
e-mail sturen aan uitvoering@ippeldredging.nl
Alvast bedankt voor uw begrip.

Ippel Dredging BV

Johan Dijkstra

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de op de achterzijde van dit papier afgedrukte
CUMELA-voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Utrecht onder nummer 15/2012
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