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Aan de bewoners van deze woning
of belanghebbende
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G. Dengering & N. Worst

Geachte bewoner(s),
In opdracht van gemeente Ouder-Amstel gaan wij, AW Vessies Infra, het werk uitvoeren voor het project Groot
onderhoud Koninginnenbuurt. Via deze brief stellen wij ons graag aan u voor en geven u alvast algemene informatie
met betrekking tot de werkzaamheden en het project.
Even voorstellen: AW Vessies Infra
AW Vessies Infra is een dynamisch en breed georiënteerd aannemingsbedrijf uit Lisse en onderdeel van AW Groep.
Wij werken met veel eigen materieel en vakmensen aan civiele en infrastructurele projecten in het gehele spectrum
van de grond-, weg- en waterbouw, betonbouw, sloopwerken, saneringen, groenwerken en levering van grondstoffen.
Vanuit onze kernwaarden Aandacht, Ambitie, Anders streven wij naar kwaliteit en vinden wij het vanzelfsprekend dat
onze opdrachtgevers de kwaliteit krijgen die we met elkaar hebben afgesproken. In al onze projecten is vakmanschap
de basis. Onze mensen verstaan hun vak, zijn toegewijd en hebben veel ervaring in met name dijkophogingen,
waterbouw en reconstructie-/aanlegprojecten. Op onze website www.awgroep.nl/projecten vertellen wij u graag
meer over de projecten die wij realiseren.
Onze uitvoerder Nico van der Meer gaat de uitvoeringswerkzaamheden verzorgen. U kunt bij onze
omgevingscoördinator Nina Worst terecht voor meer informatie, het beantwoorden van uw vragen en het afstemmen
van afspraken. Zowel Nico als Nina zult u binnenkort tegenkomen in de wijk.
Wanneer wordt er in uw straat gewerkt?
De wijk wordt opgedeeld in verschillende fases. Per fase van het project worden de werkzaamheden uitgevoerd.
Hierdoor blijft de wijk voor het grootste deel toegankelijk met uitzondering van de (straten) waar het werk wordt
uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven woningen/bedrijven voor voetgangers bereikbaar en met de grootte
van de fases is rekening gehouden met de nood- en hulpdiensten.
Het voornemen is dat de eerste werkzaamheden van fase 1 medio september 2021 starten.
Dat betreft de Prinses Beatrixlaan vanaf de kruising met de Koningin Wilhelminalaan.
Fase 1 is het rood gemarkeerde gebied op bijgevoegde plattegrond.
Wanneer de werkzaamheden uit fase 1 voor het grootste deel zijn afgerond, wordt er gestart met fase 2. Dit betreft
de Prinses Marijkelaan en het Oranjehof. Fase 2 is het groen gemarkeerde gebied op bijgevoegde plattegrond.
De overige volgorde van de fases maken wij later en tijdig aan u bekend.
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In veel gevallen zal er door de ophogingswerkzaamheden een hoogteverschil met uw tuin en/of oprit ontstaan. Vanuit
de gemeente was al bekend dat de eerste meter van de tuin en of/oprit in onze ophogingswerkzaamheden worden
meegenomen, het aanhelen van de voortuinen. We begrijpen dat dit voor u een geschikt moment kan zijn om
gelijktijdig de rest van uw tuin en/of oprit op te hogen. Wij kunnen u daarvoor zand en/of teelaarde aanbieden tegen
een aantrekkelijk tarief. Het gebruik maken van deze aanbieding gaat buiten de gemeente om.
Onze omgevingscoördinator stemt graag de mogelijkheden met betrekking tot het ophogen van uw tuin en/of oprit
persoonlijk met u af. U kunt hiervoor per mail of telefonisch een afspraak inplannen. We verzoeken u om tenminste
drie weken voorafgaand aan de werkzaamheden in uw straat deze afspraak in te plannen.
Voorafgaand aan de werkzaamheden in uw straat ontvangt u van ons een informatiebrief met specifiekere informatie
zoals de data van de werkzaamheden, de werktijden, eventuele omleidingen, de afvalinzameling en indien van
toepassing de werkzaamheden van de kabel- en leidingbedrijven.
Deze informatie is vanaf de start van de werkzaamheden ook terug te vinden in de Bouwapp.
Wij houden u graag op de hoogte!
Actuele informatie over de (voortgang van de) werkzaamheden kunt u volgen via de Bouwapp.
Om deze te downloaden scant u de QR-code met uw telefoon. Vervolgens zoekt u op het project
“Groot onderhoud Koninginnenbuurt Ouderkerk”. De Bouwapp is ook via www.debouw.app te
bereiken.
In de Bouwapp plaatsen we regelmatig updates, kunt u een afspraak inplannen met de
omgevingscoördinator, vindt u antwoord op veel gestelde vragen en leest u het laatste nieuws
over het project in de maandelijkse nieuwsbrief.
Vragen of wilt u iets melden? Laat het ons weten
Heeft u vragen of wilt u iets aan ons melden, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor terecht bij onze
omgevingscoördinator Nina Worst. Zij is te bereiken via 0252 – 41 29 46 of via koninginnenbuurt@awgroep.nl.
U bent daarnaast ook welkom tijdens het wekelijkse inloopuur in onze keet. Vanaf de start van de werkzaamheden
staat de bouwkeet op het terrein van Sporthal Bindelwijk en zal het inloopuur iedere dinsdag van 15:00h tot 16:00h
plaatsvinden.
Wij vertrouwen u erop u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van
deze brief vragen of opmerkingen hebben, bel of mail ons gerust.

Met vriendelijke groet,
AW Vessies Infra
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