
 

 

Informatiebulletin verbouwing Tobiasschool 
 

Aan: buurtbewoners Tobiasschool, Rietwijkerstraat 55-77 te Amsterdam 

 

Beste buurtbewoners van de Tobiasschool, 

 

De ver- en nieuwbouwwerkzaamheden aan de Tobiasschool zijn gestart. Daarvan hebt u wellicht al gezien dat de 

gymzaal is gesloopt, maar ook in het gebouw zijn al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De 

aannemer, Vink en Veenman uit Nieuwkoop, legt vanaf 18 augustus 2014 de doorgang aan onder het gebouw 

tegenover de Woestduinstraat om het sloopafval af te kunnen voeren, de bouwplaats in te richten en de 

materialen aan te voeren voor de bouw.  

 

Planning 

De globale planning voor de werkzaamheden ziet er als volgt uit: 

 

Week 34-35 (18 t/m 29 augustus): realiseren doorbraak gebouw tegenover de Woestduinstraat. 

Week 35-36 (25 augustus t/m 5 september): bouwplaatsinrichting / afvoer sloopmateriaal gymzaal - school 

Week 34-43 (18 augustus t/m 24 oktober): sloopwerkzaamheden in bestaande school 

Week 38-42 (15 september t/m 17 oktober): heiwerkzaamheden nieuwbouw (trillingsvrij) 

Week 40-45 (29 september t/m 7 november): funderingswerkzaamheden nieuwbouw 

Week 38-44 (15 september t/m 31 oktober): plaatsen staalconstructie in bestaande school 

Week 42-47 (13 september t/m 21 november): begane grondvloer nieuwbouw 

Week 44-50 (27 oktober t/m 12 december): plaatsen staalconstructie nieuwbouw 

 

Op de onderstaande plattegrond vindt u de verkeersmaatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat 

de overlast van het bouwverkeer naar de buurt zo gering mogelijk is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst 

Op donderdag 4 september 2014 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij het plan nader wordt 

toegelicht door de Tobiasschool en de architect van het gebouw, RAU architecten. De informatiebijeenkomst start 

om 19.00 uur in de bouwkeet op het speelplein achter de Tobiasschool, Rietwijkerstraat 55,77. 
 



 

Contactinformatie bij vragen en calamiteiten  

Vragen met betrekking tot de bouw kunt u stellen via de mail: vernieuwbouwtobiasschool@vova.nl. 

 

Voor calamiteiten zijn de volgende telefoonnummers bereikbaar: 

 

Op werkdagen overdag:   Op het werk: uitvoerder Vink en Veenman, Bastiaan Schoo  

Kantoor Vink en Veenman - 0172-236688 (Projectleider Gert de Groot) 

Indien bovenstaande niet bereikbaar: opzichter namens Royal 

HaskoningDHV, Mike van der Bruggen – 06-23814181 

 

Calamiteiten buiten werkuren: Bij onraad kunt u het beste contact opnemen met de politie - 0900-8844 of 

112 

    Personen van de bouw zijn te benaderen via bovenstaande nummers  

Vanuit Vink en Veenman wordt een calamiteitennummer beschikbaar gesteld. 

Dit volgt zo spoedig mogelijk. 

Bij zeer dringende vragen die niet via bovenstaande nummers afgehandeld 

kunnen worden belt u de projectleider van Royal HaskoningDHV, Niek 

Jenniskens - 06-54245155. 

 

Wij gaan uit van een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden, hopen u hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. Voor een verdere toelichting op het plan nodigen wij u uit op de hiervoor aangegeven 

informatiebijeenkomst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 

 

 

Niek Jenniskens 

Projectleider 

 


