GVB
Postbus 2131
1000 CC Amsterdam

Aan de bewoners en de ondernemers
van de Admiraal de Ruyterweg en omgeving
datum: 09 januari 2017
ons kenmerk: 170109 – Admiraal de Ruyterweg

Locatie:
Admiraal de Ruijterweg tussen de Karel Doormanstraat
en de Roelantstraat
Periode:
16 januari tot en met 3 februari 2017

Informatie
Klantenservice
Voor algemene informatie over het werk van GVB kunt u terecht bij onze
Klantenservice, tel. 0900-8011 (20 cent per gesprek plus uw gebruikelijke
belkosten), van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur of via
gvb.nl

Tijdstip:
Dag, avond en nacht
Werkzaamheden:
Onderhoudswerkzaamheden

GVB zorgt voor openbaar vervoer in Amsterdam. Groot en
Alle werkzaamheden op AT5
Een volledig overzicht van werkzaamheden aan de weg,
verkeersomleidingen en openbaar vervoeromleidingen in Amsterdam
vindt u via www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden en AT5 Verkeer.
Actueel overzicht
Een overzicht van actuele werkzaamheden vindt u op
gvb.nl /werkaanderails.

dagelijks onderhoud horen daarbij. Wij realiseren ons dat dit
werk voor de omgeving overlast met zich meebrengt in de
vorm van omleidingen en geluidshinder. Helaas is dit niet te
voorkomen. We doen ons uiterste best om overlast zoveel
mogelijk te beperken. Bedankt voor uw begrip.

Werkzaamheden

Verkeersmaatregelen

Vanaf maandag 16 januari tot en met vrijdag 3 februari werkt GVB
aan het spoor.

Auto- en vrachtverkeer
De Admiraal de Ruijterweg wordt afgesloten tussen de Roelantstraat
en de Karel Doormanstraat. Voor het auto- en vrachtverkeer geldt de
volgende omleiding:
- Vanaf het Bos- en Lommerplein richting de Jan van
Galenstraat: via de Bos en Lommerweg en de Willem de
Zwijgerlaan.
- Vanaf de Jan van Galenstraat richting het Bos en
Lommerplein: via de Hoofdweg.
- Vanaf de Admiraal de Ruijterweg (richting noord) via de Jan
van Galenstraat en de Hoofdweg.

Op de Admiraal de Ruijterweg tussen de Karel Doormanstraat en
Roelantstraat gaan we onderhoudswerkzaamheden aan de trambaan
uitvoeren. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en
05.30 uur.
Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Het
onderhoudswerk aan de trambaan is noodzakelijk om de veiligheid van
onze tramreizigers en van u als omwonende te waarborgen.

Parkeerverboden
Het is verboden om auto’s en fietsen te parkeren op de Admiraal de
Ruijterweg tussen de Roelantstraat en de Karel Doormanstraat.
Tijdelijke invalidenparkeerplaatsen
De invalideparkeerplaatsen worden tijdelijk verplaatst naar de
parkeervakken t.h.v. de Admiraal de Ruijterweg 220 t/m 224.
Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein.
Onderhoudswerkzaamheden trambaan

Openbaar vervoer
Trams rijden met gepaste snelheid door het werkterrein.
Buslijn 247 en nachtbuslijn 752 worden omgeleid.
Nood- en hulpdiensten
Nood- en hulpdiensten kunnen langs het werkgebied.

