Aan de bewoners en ondernemers
rond de Hoofdweg
datum: 4 oktober 2019
Ons kenmerk: 1242-01

werk aan de rails

Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 - 8011
(gebruikelijke belkosten) maandag
t/m zaterdag 9.00 - 19.00 uur.
Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

Locatie:

Hoofdweg tussen Mercatorplein en
Jan van Galenstraat
Periode:

21 oktober t/m 24 december 2019
Tijdstip:

Meer info op de websites
gvb.nl/werkaanderails
amsterdam.nl/wegwerkzaamheden
at5.nl/verkeer

Overdag, ’s avonds en ‘s nachts
Werkzaamheden:

Vervangen trambaan

Geachte bewoner, ondernemer,
Van maandag 21 oktober t/m dinsdag 24 december vervangen we het tramspoor en
het onderbed op de Hoofdweg tussen het Mercatorplein en de Jan van Galenstraat.
De kwaliteit van de tramsporen en het onderbed voldoet niet meer om nog langer
veilig en comfortabel te blijven rijden.
Tegelijkertijd wordt door de Gemeente Amsterdam de indeling van de tramhalte
aangepast en de toegankelijkheid van de halteperrons verbeterd.
Door de halte aan de oneven-zijde van de straat richting het Mercatorplein te verplaatsen, wordt hier de doorstroming van het openbaar vervoer en het autoverkeer
bevorderd.
We proberen de hinder die dit werk voor omwonenden, ondernemers en het verkeer oplevert, zoveel mogelijk te beperken.
We hopen op uw begrip.
Inloopavond maandag 14 oktober
Op maandagavond 14 oktober bent u van harte welkom op de inloopavond bij Huis
van de Buurt De Boeg, Hoofdweg 495A te Amsterdam. Bij binnenkomst zijn onze
medewerkers links bij de zithoek te vinden.
De inloopavond begint om 18.00 uur en duurt tot ca 20.00 uur. Onze medewerkers zijn aanwezig om informatie te geven
en vragen over de werkzaamheden te beantwoorden.
Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Bereikbaarheid
De oneven-zijde van de Hoofdweg wordt als werkterrein ingericht en afgesloten. Voor de rijrichting van de Jan van Galenstraat naar Mercatorplein geldt tijdens de werkzaamheden een omleiding voor fietsers en auto- en vrachtverkeer.
De even-zijde van de Hoofdweg blijft bereikbaar voor al het verkeer.
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Omleidingsroutes auto- en vrachtverkeer
1. Auto- en vrachtverkeer komend van de Hoofdweg en Bos en Lommerplein richting het Mercatorplein wordt omgeleid via
de Jan van Galenstraat, Willem de Zwijgerlaan, Admiraal de Ruijterweg en de Jan Evertsenstraat.
2. Auto- en vrachtverkeer komend van de Jan van Galenstraat en de Tweede Hugo de Grootstraat richting het Mercatorplein
wordt omgeleid via de Willem de Zwijgerlaan, Admiraal de Ruijterweg en de Jan Evertsenstraat.
3. Auto- en vrachtverkeer van de Jan van Galenstraat en de A10 richting het Mercatorplein wordt omgeleid via de Jan van
Galenstraat, Willem de Zwijgerlaan, Admiraal de Ruijterweg en de Jan Evertsenstraat.
4. Auto- en vrachtverkeer komend van de A10 vanaf het Coenplein richting het Mercatorplein wordt omgeleid via de A10,
Cornelis Lelylaan, Surinameplein, Surinamestraat en Hoofdweg.
1

2

normale route
omleiding
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Omleidingsroute fietsers
5. Fietsers komend van de Jan van Galenstraat
rijdend richting Mercatorplein worden
omgeleid via de Orteliuskade.
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Voetgangers
De stoep blijft aan beide zijden beschikbaar voor voetgangers. De voetgangersoversteekplaatsen bij de kruisingen van de
Jan van Galenstraat en de Jan Evertsenstraat die binnen het werkgebied vallen worden afgesloten. Voetgangers kunnen
gebruik blijven maken van de resterende voetgangersoversteekplaatsen
Parkeerplekken
Parkeervakken aan de oneven-zijde van de Hoofdweg worden opgeheven en gebruikt als werkterrein. Mocht u eigenaar
zijn van een mindervaliden parkeerplek en is er nog geen contact met u opgenomen? Neem dan contact op met GVB
Klantenservice
0900 – 8011 (normale belkosten).
Laden en Lossen
Heeft u een onderneming en ziet u tijdens de werkzaamheden moeilijkheden voor het laden en lossen? Neem dan contact
op met GVB Klantenservice 0900 – 8011 (normale belkosten).
Omleiding trams en bussen
Trams en bussen rijden met aangepaste snelheid door het werk.
Van 4 november t/m 10 november rijden er geen trams en bussen via de Hoofdweg tussen het Mercatorplein en de Jan
van Galenstraat. Tram 7, bus 15 en nachtbus 282 worden omgeleid via de Bos en Lommerweg, Admiraal de Ruijterweg en
Jan Evertsenstraat. Zie voor de actuele informatie over omleidingen www.gvb.nl/omleidingen.
Aanbieden afval
De afvalcontainers blijven in gebruik. Ook het grofvuil zal zoals gewoonlijk één keer per week opgehaald worden.
Werktijden en geluidshinder
De reguliere werktijden zijn van 07.00 - 16.00 uur en in de avond/nacht tussen 22.00 en 06.00 uur. In de periode van
4 t/m 10 november werken we 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Het werk brengt geluidshinder met zich mee. Wij doen ons best om dit met name ‘s nachts tot een minimum te beperken.
Echter ontkomen we er niet aan om bepaalde werkzaamheden met geluidshinder in de nacht uit te voeren. We hopen op
uw begrip.
Inloopspreekuur
Vanaf 22 oktober kunt u elke dinsdagochtend tussen 08:00 en 09:00 uur bij ons in de bouwkeet terecht met vragen en
opmerkingen. Voor vragen kunt u ook terecht bij GVB Klantenservice 0900 – 8011.
Op de hoogte blijven?
Informatie over dit werk vindt u ook op www.gvb.nl/1242. Op deze pagina kunt u uw e-mailadres achterlaten bij “houd
mij op de hoogte”. Op deze manier ontvangt u sneller updates over de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
GVB
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