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Gemeente Amsterdam

Aan de bedrijven en bewoners in de Irenebuurt
(begrenzing tussen Beettiovenstraat, Parnassusweg,
Zuider Amstell<anaal en Strawins[<ylaan)
The English version of this letter can be found on
our website: vtfww.amsterdam.nl/zuidas/enqlish/

Datum

7 j a n u a r i 2015

Ons kenmerk

20150103lc/LB

Behandeld door

L. Brans

Onderwerp

Update werl<zaamlieden

Geachte heer/mevrouw,
Graag informeer il< u over de huidige stand van zal<en van de werl<zaamheden in de
directe omgeving van de Strawinsl^ylaan en toel<omstig werl< in de Prinses Irenestraat

1)

Fiets- en voetpad op de Strawinskylaan

Vanwege onvoorziene omstandigheden in de ondergrond duren de werkzaamheden
langer dan gepland. Hierdoor was er voor de jaarwisseling onvoldoende tijd om het kabelen leidingwerk af te ronden en het fiets- en voetpad opnieuw te bestraten. Dit werk zal
over twee weken klaar zijn en dan is het fiets- en voetpad ook weer beschikbaar.
2) Prinses Irenestraat
Werkzaamheden gasleiding
In de week van maandag 26 januari t/m vrijdag 30 januari wordt er gewerkt aan een
gasleiding in de Prinses Irenestraat, tussen de Minervalaan en de Prinses IVIarijkestraat.
Gevolgen:
Doorgang blijft mogelijk, maar er is een versmalling langs het werkterrein.
Er geldt een parkeerverbod langs de noordzijde van de straat bij het werkterrein.
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Tijdens de spitsuren worden verl<eersregelaars ingezet.
De tiuidige tijdelijl<e verl<eerssituatie ter lioogte van de sctiool (AICS) blijft bestaan, totdat
de werkzaamlieden aan de kabels en leidingen in deze straat beginnen, zie onderstaand
bericht.
Kabels en leidingenwerkzaamheden Prinses Irenestraat
Dit jaar gaan er langdurige werkzaamheden aan kabels en leidingen plaatsvinden in de
gehele Prinses Irenestraat, de kruising met de Beethovenstraat en in het Beatrixpark.
Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden eind februari. U ontvangt vooraf
een uitgebreide nieuwsbrief en een uitnodiging voor een inloop informatiebijeenkomst.
3)

Atrium gebouw

De komende weken richt de aannemer de bouwplaats in en begin februari wordt gestart
met het inbrengen van damwanden voor de nieuwe parkeergarage. Dit gebeurt in principe
trillingsarm, maar dat sluit niet alle hinder uit. De aannemer van het Atrium zal de directe
omgeving nader informeren over de planning van het werk en de mogelijke hinder. Bij
vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij IVlarco Peetoom, telefoon 06-20371567
of mailen naar m.peetoom(a).gensvastqoed.nl.
4)

Gasleiding in Eduard van Beinumstraat

Vanaf maandag 12 januari t/m vrijdag 23 januari zijn er werkzaamheden aan de
gasleiding in de Eduard van Beinumstraat. De omliggende bedrijven, taxistandplaats en
parkeergarage blijven bereikbaar.
5)

Heiwerkzaamheden spoorviaduct Beethovenstraat

In de periode van donderdag 8 t/m vrijdag 16 januari 2015 worden aan de westzijde van
het spoorviaduct Beethovenstraat heiwerkzaamheden verricht. Het verkeer kan tijdens het
werk doorrijden. Dit werk kan geluidshinder opleveren. ProRail heeft voor de jaarwisseling
een informatiebrief breed in de omgeving verspreid. IVleer weten, zie www.prorail.nl.
Planning
Weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen de voortgang van het werk beïnvloeden.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. Zie www.zuidas.nl voor actuele informatie.
Contact en informatie
Bij vragen of opmerkingen over projecten bij u in de buurt kunt u contact opnemen met
omgevingscoördinator Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 12 345 105 of mailen
naar omqevinqscoordinatie(a)zuidas.nl.

Omgevingsmanager Zuidas & projectorganisatie Zuidasdok

