19 september 2014

Ons kenmerk:ho14u0583

Aan: bewoners, ondernemers en belangstellenden.
Graag informeren wij u met deze brief over de werkzaamheden van de Universiteit van
Amsterdam (UvA) die binnenkort in uw buurt gaan plaatsvinden.
Vernieuwen asfalt onderdoorgang Oude Turfmarkt
Vanaf maandag 29 september vinden onderhoudswerkzaamheden plaats bij de
onderdoorgang aan de Oude Turfmarkt (ter hoogte van nummer 141-143). De asfaltlaag van
de onderdoorgang naar de binnenplaats van Bijzondere Collecties en het Allard Pierson
Museum wordt vernieuwd. De werkzaamheden zullen met name de eerste dagen, tijdens
het verwijderen van het asfalt, geluidshinder veroorzaken. Overdag is de onderdoorgang
beperkt toegankelijk. Mocht de onderdoorgang gestremd zijn op het moment dat u er langs
wilt, dan kunt u aan de werknemers ter plaatse vragen om u toegang te verlenen.
Voetgangers kunnen ook gebruikmaken van de doorgang via het Allard Pierson Museum. Op
de dag dat de asfaltlaag wordt aangebracht is de onderdoorgang volledig gestremd. Volgens
de huidige planning vindt dit plaats op maandag 6 oktober. Er wordt met zoveel mogelijk
geluidsarm materiaal gewerkt om de geluidhinder te beperken. De werkzaamheden vinden
plaats van 7.00 tot 17.00 uur en duren volgens planning circa twee weken.
Schilderwerkzaamheden
Momenteel worden schilderwerkzaamheden uitgevoerd op de binnenplaats achter
Bijzondere Collecties. Volgende week zijn de werkzaamheden op deze locatie gereed en
worden de steigers verwijderd. Binnenkort vinden ook schilderwerkzaamheden plaats aan
de zijde van het pand langs het Turfdraagsterpad (de muur tegenover het gebouw BG 1 en
BG2 - ter hoogte van nrs 9 t/m 17). Ook op deze locatie worden steigers gebouwd ten
behoeve van de werkzaamheden.
De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 19.00 uur, waarbij is afgesproken dat
werkzaamheden die veel geluidshinder veroorzaken na 8.00 uur worden uitgevoerd. De
steigers zijn extra beveiligd zodat het voor onbevoegden lastig wordt gemaakt deze te
bestijgen.
Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen
met Chérie van der Meer, omgevingsmanager Binnenstad, telefoonnummer 020 525 7724 of
per e-mail omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl.
Meer informatie over de ontwikkeling van de Binnenstadscampus vindt u op
www.campus.uva.nl.

