
Onderstaande mail is van 16 oktober 2018 en om privacyredenen aangepast 
 
Geachte bewoners van de Irenebuurt, 
  
We zijn hard bezig om de openbare ruimte van de Vijfhoek in te richten. We verwachten het gebied begin 
volgend jaar op te leveren. Graag informeer ik u over de voortgang. Een van de onderdelen van dit werk is de 
sloop van de entree naar het Strawinskyhuis. Helaas hebben we de sloop van deze entree donderdag gestaakt, 
omdat het door de overlast niet mogelijk was voor de medewerkers van het Strawinskyhuis om te werken. De 
vloer van de entree blijkt voor een groot deel uit gewapend beton te bestaan en de sloop daarvan trilde teveel 
door in het gebouw. We hebben toen besloten uit te wijken naar zaterdag. Het is deze zaterdag niet gelukt het 
werk af te krijgen. In overleg met de bouwers en de gebruikers van het Strawinskyhuis zullen we nu op twee 
korte momenten het sloopwerk hervatten: dinsdag 16 oktober tussen 17 en 19 uur en woensdag 20 oktober 
tussen 17 en 19 uur. We hopen dat we op deze momenten zowel tegemoet komen aan de gebruikers in het 
Strawinskyhuis als aan de direct omwonenden door het werk in een korte tijd te bundelen. We gaan 
geluidswerende doeken bevestigen op onze hekken om de geluidoverlast te verminderen. Naar verwachting 
ronden we de sloop in deze tijdsblokken af zodat we verder kunnen met de opbouw van de entree en de 
inrichting van het gebied.  
  
Afgelopen zaterdag 
We betreuren het overigens dat de bouwer/onderaannemer zaterdagochtend – tegen de afspraken in – te 
vroeg is gestart. Na meldingen van bewoners is het werk meteen gestopt, maar veel bewoners hadden de 
sloopwerkzaamheden inmiddels al gehoord. Dat vinden wij, en ook de bouwers aan de Vijfhoek, vervelend. 
We gaan ervan uit dat dergelijke situaties op de Vijfhoek niet meer voorkomen. 
  
Meer informatie 
Mocht u vragen hebben, laat het ons dan weten. U kunt terecht in het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum 
of via de website www.zuidas.nl. Het Informatiecentrum vindt u in de centrale hal van het World Trade Center. 
Bellen naar 0800-5065 (altijd bereikbaar) en mailen (contact@zuidas.nl) kan natuurlijk ook. U kunt mij 
uiteraard ook een bericht sturen of bellen,  
  
Hartelijke groet,  
  
 
 
 
 
Gemeente Amsterdam 
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