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Amsterdam, 27-06-2022 

 

Ons kenmerk : CH220001 

Uw kenmerk :  

Betreft : Werkzaamheden aan kabels en leidingen t.b.v. ‘Geulstraat, Scheldeplein’ 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Ten behoeve van de uitbreidingen en het vernieuwen van de kabels en leidingen 

aan de Geulstraat en Scheldeplein voeren wij binnenkort in opdracht van Ziggo, KPN en 

Waternet werkzaamheden uit in het omliggende gebied. Middels deze brief brengen wij u 

op de hoogte van wat wij gaan doen en wat dit voor u betekent.  

 

Wanneer gaan wij aan het werk en wat merkt u hiervan?  

 

De werkzaamheden starten op maandag 4 juli 2022 en zullen vrijdag 8 juli 2022 gereed 

zijn. Er zullen tijdens de werkzaamheden geen onderbrekingen zijn van uw 

nutsvoorzieningen. Mocht het zo zijn dat de werkzaamheden uitlopen en de weg nog langer 

dicht moet dan zullen wij u op de hoogte stellen. Ook zal er in de nacht niet gewerkt 

worden.  

 

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid? 

 

Wij gaan de weg oversteken aan de Geulstraat t.h.v. huisnummer 20 / 24 en Scheldeplein 

t.h.v. 1/5. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om een gedeelte van de weg aan de Geulstraat 

t.h.v. 20-30 en Scheldeplein t.h.v. 1-5 te sluiten. Er zal een omleiding gelden. Aan de 

ommezijde ziet u het verkeersplan.  

 

 

Bovengenoemde stremmingen zijn voor het autoverkeer, voor voetgangers en fietsers blijft 

de straat gewoon toegankelijk. Onderstaand vind u de tekeningen van de afzettingen die u 

in de wijk kunt tegenkomen.   

 

Ben u slecht ter been of voorziet u problemen met betrekking tot de bereikbaarheid van uw 

woning dan kunt u contact met ons op te nemen door een mail te versturen naar 

pamstelveen@vangelder.com 

 

 

 

Pier Afrika 8 

11013 BK Amsterdam  

T: +31 (0)88 11 54 600 

F: +31 (0)88 11 54 630 

info@vangelder.com 

www.vangelder.com 

 
 

Aan de bewoners cq ondernemers in de nabijheid van de ‘Geulstraat, 

Scheldeplein’. 
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Meer informatie gewenst ? 

 

Mocht u naar aanleiding van deze planning of andere zaken nog vragen hebben dan kunt u 

een mail sturen naar pamstelveen@vangelder.com vermeld in uw bericht uw naam, vraag 

en contactgegevens zodat wij uw vraag  gericht kunnen beantwoorden.  

 

Waarschijnlijk zult u van onze werkzaamheden op enig moment last ondervinden, wij zullen 

daarom ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken!  

 

Met vriendelijke groet, 

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. 

 
Afbeelding 1. 
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Afbeelding 2. . 

 

 

 
 


