Aan de bewoners en ondernemers
rond de Insulindeweg
datum: 21 aug 2020
Ons kenmerk: 1541-HO-780

Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 - 8011
(gebruikelijke belkosten)
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00
Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

Actuele informatie
 gvb.nl/werkaanderails

Waar
Kruising Insulindeweg/Molukkenstraat
Wanneer
31 aug t/m 17 sept
Werktijden
Overdag en ‘s nachts
Werkzaamheden
Verbeteren wissels

Beste bewoner, ondernemer,

Van maandag 31 augustus tot en met donderdag 17 september vervangen we de drie wisselstellers
op de kruising van de Insulindeweg met de Molukkenstraat. Deze nieuwe wisselstellers hebben een
grotere betrouwbaarheid. Doordat ze minder storingen opleveren hoeven we minder onderhoud te plegen. Daarmee wordt ook de veiligheid voor het tramverkeer hoger. In deze brief leest u wat deze
werkzaamheden voor u betekenen.

Werkzaamheden
Om de wisselsteller te vervangen breken we de trambaanverharding open en verwijderen we de oude
wisselbak. Vervolgens plaatsen we de nieuwe wisselbak en brengen de trambaanverharding aan. Het
werk wordt gedaan in drie weken waarin we elke week aan één wissel werken.
▪
▪
▪

Week 36 (31 aug t/m 4 sept): wissel op de Molukkenstraat.
Week 37 (7 sept t/m 10 sept): wissel op de Insulindeweg bij de Haroekoestraat.
Week 38 14 sept t/m 17 sept): wissel op de Insulindeweg bij de Halmaheirastraat

Werktijden en geluidshinder
In week 36 bij de wissel in de Molukkenstraat wordt ’s avonds en ‘s nachts gewerkt van 19:00 tot
05:30 uur. De reden daarvoor is omdat er overdag in de Molukkenstraat te weinig ruimte is om onze
voertuigen op te stellen. In de weken 37 en 38 werken we overdag van 07:00 tot 16:00 uur.

Bereikbaarheid
Verkeer ondervindt hinder van de werkzaamheden.
Er rijden in deze periode tot 6 november geen trams in de Molukkenstraat vanwege werkzaamheden
verderop in de Borneostraat. Op gvb.nl/1500 leest u meer over deze werkzaamheden.

Week 36: De rechterrijbaan van de Molukkenstraat is gestremd. Auto- en vrachtverkeer wordt door
verkeersregelaars over de andere rijbaan langs het werk geleid. Het voetpad is gestremd,
voetgangers worden omgeleid.
Week 37: De linkerbaan op de Insulindeweg om linksaf te slaan is gestremd. Verkeer kan via de
rechterrijstrook het kruispunt op. Tramlijn 14 maakt gebruik van de halte aan de andere zijde van het
kruispunt. De nachtbus 89 richting CS maakt gebruik van een tijdelijke halte ter hoogte van
huisnummer 515. Het voetpad is gestremd, voetgangers worden omgeleid.
Week 38: De linkerbaan op de Insulindeweg om linksaf te slaan is gestremd. Verkeer kan via de
rechterrijstrook het kruispunt op. Lijnbussen maken gebruik van de rijbaan. Tram 3 en bus 37 maken
gebruik van de halte aan de andere zijde van het kruispunt. Lijnbussen 22 en 40 maken gebruik van
een tijdelijke halte ter hoogte van de Halmaheirastraat. Het voetpad is gestremd, voetgangers worden
omgeleid.

Heeft u nog vragen over dit werk? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice, telefoon 0900-8011.

Met vriendelijke groet,
GVB
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