3 september 2015

Referentienummer: ho15u0331

Geachte bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Met dit bericht informeren wij u over werkzaamheden op de Binnenstadscampus.
Schilderwerkzaamheden Oudemanhuispoort
In juli hebben we u reeds geïnformeerd over het schilderwerk aan de buitenkozijnen van de
Oudemanhuispoort. De werkzaamheden in de binnentuin en in de boekensteeg zijn
afgerond. Binnenkort start de volgende fase van de schilderwerkzaamheden. Er wordt dan
geschilderd op de Oudezijds Achterburgwal en de Vendelstraat.
Oudezijds Achterburgwal
Vanaf donderdag 10 september tot eind oktober vinden schilderwerkzaamheden plaats aan
de gevel van de Oudemanhuispoort aan de Oudezijds Achterburgwal (oneven kant). Zie 1 op
de plattegrond op de achterzijde van dit bericht.
Vendelstraat
Van 8 tot en met 23 oktober worden schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan de gevel van
de Oudemanhuispoort in de Vendelstraat. Zie 2 op de plattegrond.
Kloveniersburgwal
De schilderwerkzaamheden aan de zijde van de Kloveniersburgwal, zoals aangekondigd in
het eerdere buurtbericht, komen te vervallen. Deze kozijnen verkeren in dusdanige staat dat
onderhoud op dit moment niet nodig is.
Schilderwerkzaamheden Binnengasthuisstraat 9
Van 7 september tot medio oktober wordt ook een deel van de gevel van het pand aan de
Binnengasthuisstraat 9, het voormalig Studie- en Informatiecentrum, geschilderd. Het gaat
om het deel aan de Oudezijds Achterburgwal en een deel aan de Binnengasthuisstraat. Zie 3
op het kaartje.

Z.o.z. voor vervolg.

In het rood de plekken waar wordt geschilderd.
Wat merkt u van deze werkzaamheden?
Voor het werk worden steigers op- en afgebouwd. Ook moeten de kozijnen worden
gerepareerd en geschuurd voordat er kan worden geschilderd. Deze werkzaamheden gaan
gepaard met geluid. Het is mogelijk dat u hier hinder van ondervindt. De werkzaamheden
worden van maandag tot en met vrijdag uitgevoerd, de werkzaamheden starten om 7.30
uur. In de directe nabijheid van woningen wordt waar mogelijk om 8.00 uur gestart.
Wij proberen eventuele hinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te
beperken. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat u toch hinder ervaart. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Vragen?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rond de Binnenstadscampus, neemt u dan contact op
met Chérie van der Meer, omgevingsmanager Binnenstadscampus, omgevingsmanagerbinnenstad@uva.nl of 020 - 525 77 04. Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.campus.uva.nl.

