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Beste bewoner, ondernemer, werkgever, werknemer, voorzitters van de VVE’s. 

 

De Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid, heeft een schoonmaakactie gepland tussen 9 – 13 

april rondom de fietsparkeervoorzieningen op de Gustav Mahlerlaan en omgeving.  

 

Om de gehele strook goed schoon te kunnen maken, en kleine werkzaamheden uit te voeren, 

mogen er op de dag van de schoonmaakactie geen fietsen in en naast de 

fietsparkeervoorzieningen worden geplaats. Fietsen kunnen worden geparkeerd in de Gustav 

Mahlerplein Fietsenstalling. Fietsen die op de dag van de actie toch in of rondom de 

voorzieningen op straat staan, zullen worden verwijderd. U kunt uw fiets in dat geval vanaf de 

volgende dag ophalen bij het Fietsdepot tegen betaling van eur. 22,50. Voor meer informatie 

hierover kunt u bellen met 14020. 

 

Planning 

In de week van 9 – 13 april zullen de fietsparkeervoorzieningen in onderstaande straten worden 

schoongemaakt  en mogen hier geen fietsen geparkeerd worden zolang de gele borden er nog 

staan. 

- Gustav Mahlerlaan (van Beethovenstraat tot Gustav Mahlerplein) 

- Gustav Mahlerlaan (van Gustav Mahlerplein tot Parnassusweg) 

- Gustav Mahlerplein 

- George Gershwinlaan 

- George Gershwinplein 

- Aaron Coplandstraat  

- Benjamin Brittenstraat 

- Leo Smitstraat 

 

 

 

Datum 23 maart 2018  

Ons kenmerk Z-18-64526 

Behandeld door Devi van Huijstee, D.Van.Huijstee@amsterdam.nl 

Onderwerp Schoonmaakactie rondom fietsparkeervoorzieningen Gustav Mahlerlaan en 

omgeving 

Aan hen die wonen of werken aan de Gustav Mahlerlaan en 

omgeving.  

 

 



Datum 23 March 2018 

Kenmerk  
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Gemeente Amsterdam Zuid 

Parkeer uw fiets in de Gustav Mahlerplein stalling 

Wilt u er zeker van zijn dat uw fiets veilig staat gedurende de actie, parkeer uw fiets dan in de 

Gustav Mahlerplein stalling. De stalling is bewaakt en voor iedereen toegankelijk. Elke keer dat u 

gebruik maakt van de voorziening zijn de eerste 24 uur helemaal gratis.  

Daarna betaalt u 1,25 euro per dag. U kunt ook kiezen voor een jaarabonnement (online af te 

sluiten); daarvoor betaalt u 75 euro per jaar. Bij normaal gebruik –dus bij geen abonnement- 

kunt u simpel in- en uitchecken met uw ov-chipkaart. Kiest u wèl voor een jaarabonnement, dan 

krijgt u een speciale regenvaste sticker op uw fiets en is in-en uitchecken niet nodig.  

 

Mocht u verder nog vragen hebben kunt u mij een email sturen, vermeldt in dat geval ook uw 

telefoonnummer zodat ik u kan terugbellen indien nodig.  

 

Alvast veel dank voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Devi van Huijstee 

Coördinator Schoonmaakactie 

D.van.Huijstee@amsterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


