Aan de bewoners en ondernemers
rond de Jan Evertsenstraat
Datum: 5 september
Ons kenmerk: 2086‐RM‐2112
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Waar
Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 ‐ 8011

Jan Evertsenstraat (tussen de Admiraal Helfrich‐
straat en de Jan Tooropstraat)

(gebruikelijke belkosten)

Wanneer

maandag t/m zaterdag 8.00 ‐ 19.00 uur.

26 september 2022 t/m 3 februari 2023

Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

Werktijden
Meer info op de website

Overdag, ’s avonds en ’s nachts

gvb.nl/werkaanderails

Werkzaamheden

Vervangen van de trambaan
Beste bewoner, ondernemer,
Van vrijdag 26 september 2022 tot en met vrijdag 3 februari 2023 werkt GVB aan de trambaan bij u in
de buurt. We vervangen de rails, het betonnen onderbed en de verharding van de trambaan in de Jan
Evertsenstraat tussen de Admiraal Helfrichstraat en de Jan Tooropstraat. Zo houden we de trambaan
veilig en comfortabel voor reizigers en omwonenden. We proberen de hinder die dit werk voor omwo‐
nenden, ondernemers en het verkeer oplevert zoveel mogelijk te beperken.
Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Voor omwonenden kunnen de werkzaamheden geluidshinder veroorzaken, wij plannen de werkzaam‐
heden die geluidsoverlast geven zo veel mogelijk overdag. In onderstaande nachten wordt er gewerkt:
Zondag 30 oktober op maandag 31 oktober
Maandag 31 oktober op dinsdag 1 november
Dinsdag 8 november op woensdag 9 november
Woensdag 9 november op donderdag 10 november
Zaterdag 12 november op zondag 13 november
Zondag 13 november op maandag 14 november
Maandag 14 november op dinsdag 15 november
Dinsdag 15 november op woensdag 16 november
Woensdag 16 november op donderdag 17 november
Zaterdag 19 november op zondag 20 november

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Van vrijdag 26 september 2022 tot en met vrijdag 3 februari 2023 zullen er aan de kant van de tram‐
baan parkeerplaatsen worden opgeheven. Tussen maandag 31 oktober en maandag 21 november zal er
een om‐ en om regeling gelden ter hoogte van de Admiraal Helfrichstraat. Fietsers en voetgangers zullen
in sommige fases een omleiding moeten volgen.

Openbaar vervoer:
In de periode van maandag 31 oktober (01.00 uur) tot en met maandag 21 november 2022
(05.00 uur) is er geen tramverkeer mogelijk over de Jan Evertsenstraat tussen de Admiraal
Helfrichstraat en de Jan Tooropstraat. Hierdoor moet tram 13 tijdelijk verlegd worden en omge‐
leid worden via de Hoofdweg, Bos en Lommerplein, Burgemeester de Vlugtlaan en Slotermeer‐
laan.
Tijdens de gehele duur van de werkzaamheden komen de haltes Admiraal Helfrichstraat en Jan Voer‐
manstraat te vervallen. Er wordt een tijdelijke halte gecreëerd ter hoogte van het A10 viaduct).
Let op! Het kan altijd voorkomen dat er door onvoorziene (weers)omstandigheden afgeweken moet
worden van de planning, uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te voorkomen en (indien moge‐
lijk) tijdig te melden. Houdt u daarom de site gvb.nl/werkaanderails in de gaten.
Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie? Maak dan via onze GVB klantenservice (telefoon 0900 – 8011)
een belafspraak met onze omgevingsmanager.

Met vriendelijke groet,
GVB
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