
Aanmeldingsformulier Coördinatiestelsel Werken aan de Weg   Coördinatienummer: 20165503   
         
Melding aanvrager Reactie partner                                                                                                                                                                 
Bedrijf / dienst / stadsdeel* Aangemeld door: Björn Duineveld Reactie gevraagd vóór:  ……………………………(in te vullen door aanvrager)                                                                                                                                                                 

In opdracht van: bedrijf / dienst
/ stadsdeel**

Aannemingsmaatschapij van Gelder                                                                                                                                                                 
Bedrijf / dienst / stadsdeel*                                                                                                                                                                 

Aanmeldingsdatum: 19 juni 2019                                                                                                                                                                  
In het stadsdeel: Amsterdam Noord                                                                                                                                                                  
 Aangemeld door: Contactpersoon:  Gemeld door: Contactpersoon:                                                                                                                                                                 
Naam Van Gelder Björn Duineveld Naam                                                                                                                                                                  
Telefoonnummer/Mobiel 252.662.001 621.276.007 Telefoonnummer/Mobiel                                                                                                                                                                  
e-mail  bduineveld@vangelder.com e-mail                                                                                                                                                                  
Geplande Start uitv.: dd.mm.jj.:01-08-2019 Gaat mee met                                                                                                                                                                    
Geplande Einde uitv.: dd.mm.jj.:20-12-2022 werkzaamheden                                                                                                                                                                    
Eigen projectnummer aanvrager:                                                                                                                                                                     
*  doorhalen wat niet van toepassing is ** In te vullen indien de aanvrager niet de opdrachtgever is + doorhalen wat
niet van toepassing is.

Heeft bezwaar tegen werk                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

Locatie van de werkzaamheden: Waar wordt er gewerkt? Bezwaar/opmerking (max 6 zinnen)                                                                                                                                                                   
Er wordt gewerkt in de hele wijk Tuindorp-Buiksloot. Als bijlage stuur ik de faseringstekening mee.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                

Soort werkzaamheden: Wat wordt er uitgevoerd?                                                                                                                                                                
Het groot onderhoud aan de wijk behelst:
- Het vervangen van alle bestratingsmaterialen;
- Het rainproof maken van de openbare ruimte;
- Het optimaliseren en integreren van de inrichting in relatie tot de 30 km-zone door het
opheffen van bestaande snelheid remmende maatregelen en treffen van nieuwe snelheid
remmende maatregelen;
- Het vervangen van het gemengd rioolstelsel door een gescheiden stelsel, inclusief het
ombouwen of vervangen van aansluitingen , het verwijderen van een rioolgemaal en de
aanleg van drainage; Het vervangen van distributieleidingen van het drinkwater.

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               
Werkmethode: (bijv. open sleuf, boren, damwand, handmatig, kleine / grote graafmachine)

                                                                                                                                                               
De straat word over een lengte van 80 meter opengebroken, op meerdere locaties van een subwijk. We zullen in
een 'trein' vorm door een subwijk heen werken.

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Type + grootte kabels en leidingen:                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Lengte route*** ,,,,,,,     (m) indien niet van toepassing, NVT vermelden: Eigen projectnummer partner:                                                                                                                                                                 
Er dient een tekening als bijlage bij dit formulier meegeleverd te worden                                                                                                                                                                 
Gebruikte maatvoering   Fase:                                                                                                                                                                    

* Gebruik een actuele ondergrond                                                                                                                                                                     
* Geef aan wat de beoogde route van kabels en leidingen is en wat de projectgrens is   ruimte voor    
* Geef aan welk papierformaat is gebruikt en voeg een noordpijl toe   bedrijfslogo    
* Lever aan in .dgn, .dwg of dxf. en in pdf        

TekeningAanmeldingsformulier


