Aan de bewoners en ondernemers
rond de Alexanderbrug en Mauritskade
Datum: 14 november 2022
Ons kenmerk: 2123‐RM‐6301

12
Waar
Vragen of klachten?

Kruising Alexanderbrug en Mauritskade

GVB Klantenservice 0900 ‐ 8011

Wanneer

(gebruikelijke belkosten)

5 t/m 23 december 2022

maandag t/m zaterdag 8.00 ‐ 19.00 uur.

Werktijden

Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

Maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00
uur (behoudens enkele uitzonderingen, zie
hieronder)

Meer info op de website
gvb.nl/werkaanderails
Ontheffing

Werkzaamheden

Vervangen spoor en asfalt

GVB heeft een ontheffing van de ge‐
meente Amsterdam voor het werken in
de nacht.

Beste bewoner, beste ondernemer,
Van 5 t/m 23 december 2022 werkt GVB aan de trambaan op de kruising Alexanderbrug en Maurits‐
kade. Wij vervangen op dit traject de tramrails en het asfalt. Dit is bedoeld om een zo soepel mogelijke
trampassage te verzorgen en daarmee de veiligheid te bewaken.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats tussen 07.00 en 16.00 uur. Soms wordt er doorgewerkt
tot 22:00 uur om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. Enkele werkzaamheden worden ’s
nachts uitgevoerd. Onder voorbehoud kunnen wij hiervoor de volgende data geven: ‐nacht van 7 op 8
december ‐ nacht van 8 op 9 december ‐ nacht van 9 op 10 december ‐ nacht van 14 op 15 december.
We doen ons best om geluidshinder tot een minimum te beperken.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Openbaar vervoer: De werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende het rijden van de trams. Er zal
enige vertraging zijn wanneer de tram het werkvak passeert.
Voetgangers: De oostelijke voetgangersoversteek op de Mauritskade komt tijdelijk te vervallen. Voet‐
gangers volgen een korte omleiding ter hoogte van Alexanderplein.
Fietsers: De oostelijke fietsdoorsteek op de Mauritskade komt tijdelijk te vervallen. Fietsers volgen een
korte omleiding ter hoogte van Alexanderplein.
Autoverkeer: Het is niet mogelijk om vanaf het oosten richting Weesperplein en de Plantagebuurt te rij‐
den. Autoverkeer volgt een omleiding om het Oosterpark of via de Kattenburgerstraat..

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. Tevens voor de defi‐
nitieve werkzaamheden gedurende enkele nachten.
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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