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Onderwerp

Voortgang werkzaamheden omgeving Universiteitsbibliotheek en veel gestelde vragen
Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Via deze brief nemen wij u, als bewoner, ondernemer of belangstellende in dit gebied, graag mee in de voortgang van
de bouwwerkzaamheden in en rond de Universiteitsbibliotheek (UB) de komende periode.
Wat zijn de werkzaamheden op dit moment?
De werkzaamheden aan de funderingspalen aan de buitenkant van de 2e chirurgische kliniek zijn inmiddels afgerond.
Binnenin de 2e chirurgische kliniek wordt er nog volop gewerkt aan het aanbrengen van funderingspalen. Hier gaan
we de komende weken mee verder. Naast de funderingspalen zijn we ook bezig met het drukken van de damwanden.
Vanuit de Nieuwe Doelenstraat bewegen we ons als een treintje via de Binnengasthuisstraat naar de Vendelstraat.
Daarnaast is Liander begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het aansluiten van de tijdelijke
transformatoren op het bouwterrein voor de stroomvoorziening van de direct omgeving. Hiervoor worden op
verschillende locaties aansluitingen gemaakt voor het kabelwerk. Dit ter voorbereiding op het laten functioneren van
de tijdelijke trafo’s.
Wat is de planning?
Week 41: maandag 7 oktober t/m vrijdag 11 oktober
Maken funderingspalen binnen in de 2e chirurgische kliniek;
Drukken damwand ter plaatse van de Binnengasthuisstraat en Vendelstraat;
Plaatsen tijdelijke transformatoren.
Week 42: maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober
Maken funderingspalen binnen in de 2e chirurgische kliniek;
Maken funderingspalen op nieuwbouwterrein;
Aanbrengen damwand ter plaatse van binnenplaats;
Aanbrengen kabels voor tijdelijke transformatoren door Liander;
Sloopwerkzaamheden boven huidige trafo ruimte 2e chirurgische kliniek + staal inbrengen.
Week 43: maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
Maken funderingspalen binnen in de 2e chirurgische kliniek;
Maken funderingspalen op nieuwbouwterrein;
Aanbrengen damwand ter plaatse van het zusterhuis ter hoogte van poortje;
Inlassen kabels voor tijdelijke transformatoren door Liander;
Sloopwerkzaamheden boven huidige trafo ruimte 2e chirurgische kliniek + staal in brengen.
Week 44: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november
Maken funderingspalen binnen in de 2e chirurgische kliniek;
Maken funderingspalen op nieuwbouwterrein;
Aanbrengen damwand ter plaatse van de Vendelstraat;
Inlassen kabels voor tijdelijke transformatoren door Liander;

-

Sloopwerkzaamheden boven huidige trafo ruimte 2e chirurgische kliniek + staal in brengen.

Week 45: maandag 4 november t/m vrijdag 8 november
Maken funderingspalen binnen in de 2e chirurgische kliniek;
Maken funderingspalen binnentuin;
Aanbrengen damwand ter plaatse van de Vendelstraat;
Inlassen kabels t.b.v. tijdelijke transformatoren door Liander;
Sloopwerkzaamheden boven huidige trafo ruimte 2e chirurgische kliniek + staal in brengen.
Week 46: maandag 11 november t/m vrijdag 15 november
Maken funderingspalen binnen in de 2e chirurgische kliniek;
Maken funderingspalen binnentuin;
Verwijderen transformator uit 2e chirurgische kliniek + asbest sanering doorvoeren;
Aanbrengen vijzeljukken incl. maken sparingen door wanden 2e chirurgische kliniek;
Sloopwerkzaamheden huidige trafo ruimte 2e chirurgische kliniek + staal in brengen.
Week 47: maandag 18 november t/m vrijdag 22 november
Maken funderingspalen op de binnentuin;
Aanbrengen vijzeljukken incl. maken sparingen door wanden 2e chirurgische kliniek;
Sloopwerkzaamheden huidige trafo ruimte 2e chirurgische kliniek + staal inbrengen.
Veel gestelde vragen
Door de directe omgeving worden er regelmatig diverse vragen gesteld aan de aannemer. Sommige vragen gaan over
de bouw andere vragen gaan over de openbare ruimte of het Universiteitskwartier. Graag zetten we in deze brief de
meest voorkomende vragen met antwoorden nog eens op een rijtje:
Vraag:
Kan de brandweer of de ambulance onze woning nog wel bereiken nu het bouwterrein is afgezet met hekken?
Antwoord:
Ja, met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de panden tijdens de
bouwwerkzaamheden. Naast de reguliere routes kunnen de hulpdiensten ook gebruik maken van het bouwterrein. De
bereikbaarheid van de panden wordt tussentijds gecontroleerd door de hulpdiensten.
Vraag:
Sinds langere tijd worden er vragen gesteld over de reiniging. De vragen richten zich onder anderen op: ophalen
vuilnis, legen prullenbakken, schoonmaken tunneltje en aanvegen straat.
Antwoord:
In de afgelopen periode gingen de aannemer en de gemeente in gesprek met de reiniging. Dit blijkt een moeizaam
proces. Afgelopen week vond er een goed gesprek plaats tussen de aannemer en de reiniging. Hierin zijn de meest
gehoorde klachten uit de buurt besproken. Wij gaan ervan uit dat er nu meer focus ligt op de Binnengasthuisstraat,
Vendelstraat en Kloveniersburgwal. Heeft u klachten over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over niet opgehaald afval,
volle prullenbakken, losse stoeptegels, kapotte verlichting of andere zake? Dan kunt u deze melden via:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/

Vraag:
Waar en wanneer kan ik mijn huisvuil aanbieden?
Antwoord:
Het huisvuil kan worden aangeboden op maandag en donderdag tussen 06.00 - 07.30 uur. Hiervoor is een locatie op
de hoek van de Vendelstraat / Binnengasthuisstraat nabij het pleintje en een locatie op de hoek van de Nieuwe
Doelenstraat / Binnengasthuisstraat tegenover de toekomstige Spar.
Tijdelijke vervanging omgevingsmanager aannemer
In de periode van vrijdag 11 oktober t/m maandag 4 november is de omgevingsmanager van de aannemer, Ingeborg
Kappert, met vakantie. Heeft u vragen over het bouwproject? Dan kunt u deze tijdens haar afwezigheid stellen aan
Paul Beljaars (06) 50 22 43 17 | pbeljaars@vhbinfra.nl ).
Heeft u vragen, maar gaan deze niet over de bouwwerkzaamheden? Dan kunt u uw vraag stellen aan:
Thomas Vernooij; voor UVA gerelateerde vraagstukken T.T.A.M.Vernooij@uva.nl of
universiteitskwartier-ho@uva.nl Marian Breeman; voor gemeentelijke vraagstukken M.Breeman@amsterdam.nl
Heeft u klachten over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over niet opgehaald afval, volle prullenbakken, losse
stoeptegels, kapotte verlichting of andere zaken? Dan kunt u deze melden via:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/

Meer informatie?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief? Neem dan contact op met omgevingsmanager Thomas
Vernooy, via universiteitskwartier-ho@uva.nl / 020 – 525 77 24. Of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier.

