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.
Actuele informatie
• gvb.nl/werkaanderails
• gvb.nl/omleidingen

Aan de bewoners en ondernemers
rond de Van der Hoopstraat
Datum: 17 april 2020
Ons kenmerk: 1416-PV-989

Waar

Van der Hoopstraat/Groen van Prinstererstraat
Wanneer

Van 6 mei t/m 29 mei
Werktijden

07:00 - 16:00 uur
Werkzaamheden

Vervangen tramspoor

Geachte bewoner, ondernemer ,
Tussen woensdag 6 mei en vrijdag 29 mei vervangen we de tramrails en het betonnen onderbed in
de Van der Hoopstraat en de Groen van Prinstererstraat. In deze brief leest u meer over onze
werkzaamheden.

Werkzaamheden
Het tramspoor in de bocht van de Van der Hoop en Groen van Prinstererstraat is aan vervanging toe.
De bestaande tramsporen en het onderbed worden verwijderd en vervangen.

Werktijden
De meeste werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 07:00 uur en 16:00 uur.
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Enkele keren zal er ook ’s nachts worden gewerkt. In de periode tussen 14 en 20 mei wordt er in de
volgende nachten gewerkt. Het GVB heeft een ontheffing van de gemeente voor werken in de nacht.
-

De nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 mei: verwijderen van het tramspoor
De nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei: lassen en slijpen aan het spoor
De nacht van maandag 25 op dinsdag 26 mei: aanbrengen nieuw bovenbed
De nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 mei: aanbrengen nieuw asfalt

Het werk brengt geluidshinder met zich mee. We proberen uiteraard om in de nachten het geluid tot
een minimum te beperken. We ontkomen er niet aan om bepaald werk met geluidshinder in de
nacht uit te voeren. We hopen op uw begrip.

Wat betekent de werkzaamheden voor u?
Tijdens de werkzaamheden is de Groen van Prinstererstraat afgesloten tussen de Van der Hoopstraat
en de Joan Melchior Kemperstraat. Ook is een deel van de Van der Hoopstraat afgesloten. Het werk
wordt uitgevoerd in combinatie met werkzaamheden aan het tramspoor op de Kattenslootbrug.
Deze is afgesloten op donderdag 14 en maandag 18 mei.
Bereikbaarheid fietsers en voetgangers
Voetgangers kunnen langs het werkterrein. Fietsers kunnen gebruik maken van de omliggende
straten. De fietsvakken in de Groen van Prinstererstraat zijn niet beschikbaar tijdens de
werkzaamheden.
Bereikbaarheid auto- en vrachtverkeer
Verkeer komend vanuit de Van Hallstraat kan via de
Van der Hoopstraat rechts afslaan naar de Groen van
Prinstererstraat. Verkeer komend vanuit de Fannius
Scholtenstraat dient te keren bij de keerlus in de Van
der Hoopstraat.
Tram
Trams worden met gepaste snelheid langs het werk geleid. Vanaf 15 mei tot en met 19 mei rijden er
geen trams. Tramlijn 5 rijdt in die periode tot het Frederik Hendrikplantsoen.

Informatie
Informatie over dit werk vindt u op de pagina gvb.nl/werkaanderails. Met vragen over dit werk kunt
u ook terecht bij GVB Klantenservice 0900 – 8011. Zie voor actuele informatie over omleidingen
trams, bussen en vervallen haltes op gvb.nl/omleidingen.

Coronamaatregelen
GVB volgt de aanwijzingen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
We bekijken van dag tot dag de situatie en passen onze planning en werkwijze daarop aan.
Werkzaamheden kunnen langer duren of op het laatst worden uitgesteld. Kijk op
gvb.nl/werkaanderails voor de actuele informatie.

Met vriendelijke groet,
GVB
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