Aan de bewoners en ondernemers
rond de IJburglaan
Datum: 17 oktober 2022
Ons kenmerk: RM
Waar
GVB Klantenservice 0900 ‐ 8011

IJburglaan ter hoogte van halte Vennepluim‐
straat

(gebruikelijke belkosten)

Wanneer

maandag t/m zaterdag 8.00 ‐ 19.00 uur.

9 januari 2023

Vragen of klachten?

Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

Werktijden
Meer info op de website
gvb.nl/werkaanderails

Overdag, ’s avonds en ’s nachts
Werkzaamheden

Afmaken tramhalte Vennepluimstraat
Beste bewoner, ondernemer,
Op 15 maart 2022 heeft u van de gemeente Amsterdam een brief ontvangen over het verplaatsen van
de halte Vennepluimstraat (stad‐in) op de IJburglaan. In deze brief is gemeld dat de geplande werkzaam‐
heden niet volgens planning uitgevoerd konden worden omdat bestaande materialen niet geschikt ble‐
ken te zijn voor hergebruik. Op dat moment werd verwacht dat de levertijd van deze materialen drie
maanden was. Daarnaast is de afdeling van de gemeente die dit project uitvoerde (Metro en Tram) op‐
geheven en is de verantwoordelijkheid voor de afbouw overgedragen aan de Vervoerregio en GVB.
Deze reorganisatie en hieruit volgende herstart van het project heeft geresulteerd in aanvullende vertra‐
ging. We begrijpen dat u hier hinder van heeft ondervonden, met name omdat de halte en de omgeving
er rommelig uitziet, wij betreuren dit ten zeerste. Gelukkig hebben we de werkzaamheden opnieuw
kunnen inplannen en informeren we u graag over de planning van de afbouw op de halte Vennepluim‐
straat. Helaas is gebleken dat door de marktomstandigheden de levertijden van materialen verder zijn
toegenomen en is de planning daarop aangepast.
Het aanbrengen van de nieuwe halte start op maandag 9 januari en duurt naar verwachting vier weken.
Over de exacte doorlooptijd, overlast en verkeersmaatregelen wordt u voorafgaand aan de start van het
werk nader geïnformeerd door ons.
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

