Fred. Roeskestraat
veilig en bereikbaar,
ook tijdens
de verbouwing
Werk samen en volg de instructies
en omleidingen in deze drukke straat.
Volg de vorderingen op www.zuidas.nl
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Welke werkzaamheden worden in de straat uitgevoerd?
Er wordt een bundeling mantelbuizen aangebracht, een nieuw
hemelwaterriool en een onderheid vuilwaterriool aangelegd en
hierna richten wij de openbare ruimte opnieuw in. Tijdens de
schoolvakantie (24/7 - 3/9) nemen de werkzaamheden toe, dit
heeft veel impact voor de dagelijkse gebruikers.
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Fred. Roeskestraat aan en we streven ernaar voor 1 september de
werkzaamheden tussen De Fred en de 2e Openluchtschool af te
ronden. Het werk ter hoogte van de tijdelijke rechtbank is in mei
gereed. Een nieuwe rijweg, fiets- en voetpad bepalen dan het
vernieuwde straatbeeld.

E

AD

LIK

TEL

CA

LO

E

AKAD

VOTT

UCZ

SPIRIT

TIJDELIJKE
RECHTBANK

TELESTO

AICS

RECHTBANK

STRAWINSKYLAAN

BEGRAAFPLAATS
BUITENVELDERT

ATRIUM

AD
WERKTERREIN
RECHTBANK

WERKTERREIN
ATRIUM

A10

Werkgebied

S108

B. BRITTENSTRAAT

De stand van zaken?
De gebouwen Handel en The Pavilion hebben inmiddels een
nieuwe entree. In april is de zuidzijde van dit deel van de straat
gereed. Aansluitend pakken wij de noordzijde van de

AAN

ARNOLD SCHÖNBERGL

PARNASSUSWEG

Zoals u hebt gemerkt werken we flink door aan de
Fred. Roeskestraat. Omdat het een drukgebruikte straat is,
verzoeken we u om rekening te houden met elkaar en de
bouwwerkzaamheden. Zo kan iedereen veilig gebruik
blijven maken van de straat en kunnen wij zo efficiënt
mogelijk werken.

Waar wordt gewerkt en wanneer?
Heden - mei 2017: 	Fred. Roeskestraat tussen Spirit en de
tijdelijke Rechtbank (werkterrein A)
April - augustus 2017:	Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen
De Fred en de 2e Openluchtschool
(werkterrein B)
Maart - augustus:	sloop en nieuwbouw Openluchtschool
Maart - augustus:	inhuizing De Fred
Heden - begin 2018:	verbouwingen Olympic Plaza en Rietveld
Inhuizing woningen De Fred
Vanaf half maart verwelkomen we onze nieuwe bewoners in de
straat. De woningen van het appartementencomplex De Fred
worden vanaf dat moment opgeleverd. Het grootste deel van
de verhuizingen zal tot eind juli 2017 plaatsvinden. Het huidige
bouwterrein blijft behouden ten behoeve van de inhuizing en de
daarmee gepaarde werkzaamheden.

Gevolgen voor het verkeer vanaf 1 april
• Aan de noordzijde verdwijnen de parkeerplaatsen tijdelijk voor
het werkterrein.
• Parkeren kan op de reguliere parkeerplaatsen. De zuidzijde is
hiervoor geschikt.
Vóór 09.00 uur is het gratis parkeren. Vóór 09:00 uur kunt u
op de eigen parkeerplaatsen van Uitvaartcentrum Zuid en de
begraafplaats terecht, deze plekken mogen worden gebruikt
om kinderen weg te brengen.
• Er worden laad- en losplaatsen ingericht. Instructies voor deze
strook worden op de borden aangegeven.
• Geen vrachtverkeer tussen 08.00 - 09.00 uur in de ochtend.
• Fietsers maken gebruik van de nieuwe rijweg.
• Voetgangers lopen over het nieuw aangelegde voetpad aan de
zuidzijde.
• Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in goede
banen te leiden.
Werktijden
Er mag hier gewerkt worden van maandag t/m zaterdag tussen
07.00 en 19.00 uur.
Informatie en planning
Weer- en onvoorziene omstandigheden kunnen de voortgang
van het werk beïnvloeden. Alle genoemde data zijn dan ook
onder voorbehoud. Grote veranderingen in de planning en
actuele informatie kunt u vinden op www.zuidas.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze omgevings
coördinator Jeroen van der Linden 06-12345105 of per e-mail
omgevingscoordinator@zuidas.nl

Meer informatie op de website www.zuidas.nl.

