Facility Management

Werkzaamheden paviljoen
Geachte heer/mevrouw,
Middels deze brief informeren wij u over de huidige ontwikkelingen in het plangebied aan de voorzijde
van het hoofdkantoor van ABN AMRO aan het Gustav Mahlerplein. De afgelopen periode zijn er onder
andere voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de koude leidingen langs de Gustav Mahlerlaan.
In deze brief informeren wij u over de aanstaande bouwwerkzaamheden betreffende de bouw van het
Paviljoen, het onderhoud aan het dak van de bestaande parkeergarage en de aanleg van kabels en
leidingen.


Vanaf 18 April wordt het voetganger pad
vanaf het Gustav Mahlerplein tot voorbij de
oude oprit van ABN AMRO afgesloten (zie
figuur). Er wordt een omleiding gemaakt
voor voetgangers achter de eetkiosk, de
kiosk blijft daarbij te allen tijde bereikbaar.
Deze omleiding zal duren tot en met 16
juni.
In deze periode worden verschillende
werkzaamheden gecombineerd om de
overlast zoveel mogelijk te beperken. De
werkzaamheden betreffen onderhoud aan
het riool, het aanleggen van infrastructuur
voor het paviljoen en hoofdkantoor, en het
plegen van onderhoud aan het dak van de
parkeergarage van ABN AMRO.



In de periode van 17 april tot en 19 mei zal
er incidenteel een mobiele kraan worden
opgesteld op het Gustav Mahlerplein
grenzend aan de personeelsingang van
het hoofkantoor ABN AMRO (zie figuur).
Deze zal worden afgezet met hekken, de
werkzaamheden zullen worden
ondersteund door verkeersregelaars.

Overlast
Als omwonende kunt u enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw
begrip. Uiteraard doen wij ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Heeft u tijdens de
werkzaamheden klachten en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Michiel Flikkema
(michiel.flikkema@iv-bouw.nl).
De gemeente Amsterdam, Zuidas, is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een
coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben
over de projecten in uitvoering bij u in de buurt, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager
van Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06-12345105 of via het emailadres
omgevingscoordinator@zuidas.nl. Op www.zuidas.nl vindt u informatie over alle ontwikkelingen en
werkzaamheden in Zuidas.

