
Q: Is het aantal parkeerplaatsen op de tijdelijke parkeerplaats bij de Bloemendalergouw 

genoeg? 

A: Voor nu zijn er 20 plekken voorzien op de tijdelijke parkeerplaats. Tijdens de 

werkzaamheden houden we in de gaten of dit er genoeg zijn, afhankelijk van de fase en de 

bereikbaarheid met de auto naar het eigen erf. Indien dit te kort blijkt worden er extra 

plekken gemaakt. Mocht u hier ideeën of opmerkingen over hebben kunt u dit melden bij 

omgevingsmanager Steven Lenten van aannemer Beentjes. 

 

Q: Zijn de tijdelijke parkeerplaatsen alleen voor bewoners? Of kunnen hier ook toeristen 

parkeren? 

A: De tijdelijke parkeerplaatsen worden aangelegd voor bewoners die vanwege de 

werkzaamheden niet op het eigen erf kunnen parkeren. Voor de duidelijkheid, dit zijn 

bewoners welke binnen het werkvak van 35 meter wonen. In het geval van fase 2 zijn dit ook 

de bewoners die achter het werkvak wonen. De overige bewoners kunnen op het eigen erf 

parkeren. De openbare parkeerplaats voor de Schooltuin blijft in gebruik. Op openbaar 

gebied is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen bewoners en toeristen. Het kan 

dus zijn dat hier ook toeristen gaan parkeren. 

 

Q: Is de tijdelijke ontsluitingsweg voldoende breed? 

A: De tijdelijke ontsluitingsweg is breed genoeg voor een voertuig, er komen passeerhavens 

om elkaar te (laten) passeren. 

 

Q: Hoe lang blijft de tijdelijke ontsluitingsweg liggen? 

A: De tijdelijke ontsluitingsweg blijft liggen tot onze werkzaamheden in fase 1 (oostzijde van 

de Dorpsstraat) zijn afgerond, naar verwachting tot oktober 2022. 

 

Q: Waarom wordt de weg opgehoogd? 

A: De weg wordt opgehoogd voor voldoende gronddekking op kabels en leidingen na 

jarenlang verzakken. Om het eigen terrein goed toegankelijk te houden voor minder-validen 

helen we het entreepad en/of de verharde inrit over maximaal 1 meter. Het is nodig om na 

de werkzaamheden de afwatering van het eigen terrein opnieuw te bezien. 

 

Q: Hoe wordt er gecommuniceerd door Waternet en Liander? 

A: Eerste aanspreekpunt van alle werkzaamheden is omgevingsmanager Steven Lenten van 

aannemer Beentjes. Hij stemt eventuele vragen achter de schermen af met Waternet en 

Liander en omgevingsmanager Carola van Bennekom van de gemeente Amsterdam. Wel kan 

het zijn dat u een aanvullende bewonersbrief van Waternet en Liander zelf ontvangt. Dit is 

alleen in het geval er sprake is van een tijdelijke onderbreking in de levering van stroom, gas, 

water en/of werking van het riool. 



Q: Houden jullie rekening met de bewoners die gaan (ver)bouwen? 

A: Alle bewoners met (ver)bouwplannen zijn door ons vooraf benaderd om nadere 

afspraken met elkaar te maken. Wij houden contact tijdens onze werkzaamheden om zowel 

het werk als de verbouwingen door te kunnen laten gaan.  

 

Q: Wat moeten bewoners doen als er door schade aan een kabel van KPN/Ziggo/glasdraad 

een storing ontstaat? 

A: Als er tijdens de werkzaamheden schade ontstaat aan kabels van KPN/Ziggo of glasdraad 

melden wij dit bij de betreffende beheerder. Zij komen de schade dan repareren. Mocht u 

een storing hebben is het altijd verstandig zelf een melding bij uw provider te doen. 

 

Q: Wanneer worden de huisaansluitingen van riool, gas en elektra vervangen? 

A: Er worden geen huisaansluitingen van riool, gas en elektra op eigen terrein vervangen. Er 

worden alleen werkzaamheden in het openbare gebied uitgevoerd. 


