Aan de bewoners en de ondernemers
van Station Sloterdijk en omgeving
Schilderen Station Sloterdijk
 Staalconstructie metroperron
 Voetgangersbrug

datum: 7 augustus 2016
ons kenmerk: 160811-schilderen Station Sloterdijk

Locatie:
Station Sloterdijk bij metroperron en voetgangersbrug
Periode:
15 augustus tot en met 15 februari 2017
Tijdstip:
Van 7.00 tot 16.00 uur. Soms ’s nachts van 23.00 tot 07.00 uur
Werkzaamheden:
Schilderen stalen constructie

GVB zorgt voor openbaar vervoer in Amsterdam. Groot en
dagelijks onderhoud horen daarbij. Wij realiseren ons dat dit
werk voor de omgeving overlast met zich mee kan brengen.
= werkgebied
= tram
= bus

Helaas is dit niet te voorkomen. We doen ons uiterste best om
overlast zoveel mogelijk te beperken.
Bedankt voor uw begrip.

Schilderen van Station Sloterdijk

Informatie en contact

Voor een veilig en schoon station op Sloterdijk is het belangrijk om
eens in de zoveel tijd de stalen constructie te schilderen. Daarom
schildert het bedrijf Kuurman West van 15 augustus tot en met
15 februari 2017 in opdracht van GVB de stalen constructie van het
metrostation en de voetgangersbrug aan de oostzijde van Station
Sloterdijk (zie plattegrond op de achterkant van dit bericht).

Wij hopen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van deze
werkzaamheden. Gezien de afstand van de werkzaamheden tot uw
locatie is de verwachting dat de geluidsoverlast minimaal is.

Werkzaamheden overdag
Het schilderen vindt voornamelijk overdag plaats. Een enkele keer
wordt in de nacht de constructie voorbewerkt, zodat de sterkere geur
van de primer overdag weggetrokken is.
Kuurman West maakt gebruik van hangende steigers en houdt
rekening met de zichtbaarheid en vindbaarheid van de verschillende
ondernemers in de omgeving.
Nachtwerkzaamheden
Enkele werkzaamheden zoals montage en demontage van de steigers,
straalwerkzaamheden en het hogedruk reinigen moeten ‘s nachts
tussen 23.00 en 07.00 uur plaatsvinden. Anders ondervinden de
omgeving, het metro- en treinverkeer er teveel hinder van. Hiervoor is
de vereiste vergunning bij Gemeente Amsterdam aangevraagd.
Weekenden
In de weekenden wordt er niet gewerkt.

Mocht er onverhoopt toch te veel hinder zijn, dan kunt u contact
opnemen met de projectleider Neal Nordemann van Kuurman West.
Dit kan tussen 7.30 - 17.00 uur via het algemene nummer
010-245 71 65 en in de avond en nacht via 06-5710 6357.
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

