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Amsterdam, 29 november 2010

Onderwerp:

Fase 3 en 4 van de werkzaamheden aan de Prinses Marijkestraat

Geachte heer/mevrouw,
Het stadsdeel werkt aan het groot onderhoud van de Prinses Marijkestraat. Tijdens
deze werkzaamheden werkt Waternet Afvalwater aan de riolering en Alliander
vervangt de gasleidingen.
Planning:
Om woningen en parkeerplaatsen zoveel mogelijk bereikbaar te houden en de
overlast te beperken, zijn de werkzaamheden opgedeeld in fasen.
De uitvoeringsmethode van Waternet voor fase 2 is gewijzigd. Dit geldt ook voor
fase 3 en 4. De gekozen uitvoeringsmethode is gelijk aan die van fase 1. Voor de
planning betekent dit dat de werkzaamheden per fase langer gaan duren.
Om de oorspronkelijk geplande einddatum van de werkzaamheden te halen is
besloten om fase 3 en 4 samen te voegen en in een keer uit te voeren. Op deze
manier hoopt het stadsdeel op 1 juli 2011 klaar te zijn.
Hieronder de planning van de verschillende fasen:
Fase 1: Vanaf kruising Minervalaan t/m huisnummer 8. Deze fase is bijna
gereed; alleen het aanleggen van de bestrating van de rijweg moet nog
gebeuren. Het aanleggen van de bestrating vindt plaats van 17 t/m 28
januari 2011.
Fase 2: Vanaf huisnummer 8 t/m huisnummer 24.
De geplande datum van 26 november 2010 is niet gehaald door de
wijziging in de uitvoeringsmethode Waternet.
Het straatwerk van fase 2 is op 17 december 2010 gereed.
Fase 3 en 4: Vanaf kruising Brandts Buysstraat t/m kruising Prinses
Irenestraat. Uitvoering staat gepland van 3 januari t/m 1 juli 2011.

Werkzaamheden fase 3 en 4
Op maandag 3 januari 2010 start het stadsdeel met fase 3 en 4. Dit betreft het deel
vanaf de kruising Brandts Buysstraat tot en met de kruising Prinses Irenestraat.
Tijdens de werkzaamheden wordt dit gebied afgezet met hekken. De kruising
Brandts Buysstraat blijft toegankelijk voor al het verkeer.
De volgende werkzaamheden vinden hier opeenvolgend plaats:
1. Opbreken straatwerk door aannemer van het stadsdeel. Duur: 5 dagen.
2. Verwijderen en aanbrengen gasleidingen door Alliander. Duur: 3 weken.
3. Waternet vervangt regenwaterriool en transportriool. Duur: 21 weken.
4. Bestraten door aannemer stadsdeel. Duur: 16 weken, waarvan 14 weken
gelijktijdig met de werkzaamheden van Waternet.
Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00
uur. De bovenstaande planning is onder voorbehoud.

Voor vragen over de werkzaamheden van Waternet kunt u contact opnemen met
de heer Van Leeuwen via telefoonnummer 020-6083 702.
Tijdelijk depot
Het huidige depot van Waternet ter hoogte van de Prinses Marijkestraat nummer 5
wordt geleidelijk verwijderd. Voor de werkzaamheden in fase 3 en 4 richt Waternet
een tijdelijke werkruimte met materiaalopslag in. Deze komt in de Prinses
Marijkestraat ter hoogte van de kruising met Prinses Marijkestraat te staan.
Bereikbaarheid
Alle woningen blijven tijdens het werk in fase 3 en 4 bereikbaar via loopschotten.
Het is mogelijk dat uw auto niet in de garage kan staan door de werkzaamheden. U
kunt zo nodig gebruik maken van uw parkeerkaarten voor vergunninghouders van
het gebied Prinses Irenebuurt.
Tijdens de uitvoering van fase 3 en 4 zijn de garages in het hofje bij Prinses
Marijkestraat nummer 42 niet bereikbaar met de auto.
Bewoners in bezit van een invalidenparkeerplaats krijgen in overleg met het
stadsdeel een tijdelijke parkeerplaats toegewezen. Eventuele omleidingsroutes
voor autoverkeer en fietsers worden door borden aangegeven.
Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden blijven de ondergrondse afvalbakken grenzend aan de
Prinses Marijkestraat in gebruik.
Informatie
Tijdens het werk kunt u overlast ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Er is een informatiekast in de straat geplaatst met daarin een overzichttekening van
de fasen en de daarbij behorende planning. Deze informatie wordt tijdens de
werkzaamheden continu bijgehouden.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen
met de heer R. Edens van de afdeling Projecten van Stadsdeel Zuid via telefoon
020-2524 273 of per e-mail: r.edens@zuid.amsterdam.nl.
Met vriendelijke groet,

Rogier Edens
projectleider
afdeling Projecten Stadsdeel Zuid

