Aan de bewoners en ondernemers
rondom de Overtoomsesluis
datum: 20 juni 2019
Ons kenmerk: 1160-3

Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 - 8011
(gebruikelijke belkosten) maandag
t/m zaterdag 9.00 - 19.00 uur.
Of kijk op gvb.nl/klantenservice.
Meer info op de websites
gvb.nl/werkaanderails
amsterdam.nl/wegwerkzaamheden
at5.nl/verkeer

Locatie

Kruising Overtoomsesluisbrug, Amstelveenseweg
en Overtoom
Periode

11 juni t/m 30 augustus 2019
Werktijden

24 uur per dag, 7 dagen per week
Werkzaamheden

Vervangen trambaan

Sinds dinsdag 11 juni vervangen we het tramspoor en onderbed op de kruising Overtoomsesluisbrug,
Amstelveenseweg en Overtoom. De kwaliteit van de trambaan voldoet niet meer om nog langer veilig en
comfortabel te blijven rijden.

Gehele afsluiting Overtoom stad-uit

We hebben ruim een week werkzaamheden uitgevoerd waarbij de Overtoom stad-uit richting Surinamestraat open was voor auto- en vrachtverkeer. Helaas hebben zich meerdere onveilige verkeerssituaties voorgedaan waardoor we genoodzaakt zijn om per direct de Overtoom stad-uit geheel af te sluiten voor auto- en
vrachtverkeer. De Overtoom richting stad-uit zal in ieder geval tot en met 15 juli afgesloten zijn. De verwachting is dat de Overtoom stad-uit ook in fase 3 (15 juli t/m 30 augustus) afgesloten blijft. Hier wordt u nog voor
15 juli over geïnformeerd.

Bestemmingsverkeer Overtoom

Bestemmingsverkeer kan de Overtoom oprijden tot de Rhijnvis Feithstraat. Vanaf dit punt is de Overtoom
richting stad-uit afgesloten voor auto- en vrachtverkeer.

Omleidingen tot en met 15 juli

Ons advies is om het kruispunt Overtoom, Amstelveenseweg en Overtoomsesluisbrug zoveel als mogelijk te
vermijden. De verkeerssituatie is als volgt:
• Verkeer komend vanaf de Overtoom kan niet richting de Surinamestraat rijden. Op de Overtoom wordt
men verwezen richting van Baerlestraat of Bilderdijkstraat.
• Verkeer vanaf de Overtoom kan niet richting de Amstelveenseweg rijden. Op de Overtoom wordt men
verwezen richting van Baerlestraat of Bilderdijkstraat.
• Eén opstelstrook vanaf de Amstelveenseweg richting de Surinamestraat wordt afgesloten. Dit kan files
veroorzaken.
• Auto- en vrachtverkeer komend van de Cornelis Lelylaan richting de Amstelveenseweg kunnen het beste
de route volgen via Haarlemmermeerstraat, Hoofddorpplein en Zeilstraat.
• Verkeer komend van de Amstelveenseweg richting het Surinameplein kan langs het werk rijden. We adviseren echter om via Zeilstraat, Hoofddorpweg, Hoofddorpplein en Haarlemmermeerstraat te rijden.
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Vragen en meer informatie

Inloopspreekuur
Vanaf dinsdag 11 juni kunt u elke dinsdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur bij ons in de bouwkeet
(in de parkeervakken) terecht met vragen en opmerkingen. Met vragen kunt u ook terecht bij GVB
Klantenservice 0900 – 8011.

Meer informatie en op de hoogte blijven?

Informatie over dit werk vindt u op gvb.nl/1160. Op deze pagina kunt u uw e-mailadres achterlaten bij “houd
mij op de hoogte”. Op deze manier ontvangt u sneller updates over de werkzaamheden.
We begrijpen dat deze extra afsluiting van de Overtoom stad-uit de bereikbaarheid niet ten goede komt. We
hopen echter op uw begrip.
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