Oostenburg SGN
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
T 06-86836135
E Tristan.dekker@witteveenbos.com

Aan: bewoners en bedrijven in de omgeving van Oostenburg
Datum: 15 april 2020
Onderwerp: saneren Jacob Bontiusplaats Oostenburg
Geachte heer/mevrouw,
Wij informeren u graag over werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden op de Jacob
Bontiusplaats op Oostenburg. Misschien ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. Wij
doen ons uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.
Wat gaan we doen?
 In deze fase wordt gesaneerd en worden diverse kabels en leidingen voor ander
andere gas, elektra, water en data aangelegd door de Jacob Bontiusplaats.
 De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij steeds om een deel van de
Jacob Bontiusplaats bouwhekken staan.
 De uitvoering staat gepland van maandag 20 april tot vrijdag 8 mei tussen 07:00 en
16:00 uur.
 De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Sturm B.V. en van den Heuvel
B.V. in opdracht van Oostenburg SGN.
Wat betekent dit voor u?
 De centrale ingang van het INIT gebouw en de ingang voor de gemeente Amsterdam
blijven ten alle tijden toegankelijk.
 De stalling voor fietsen en brommers op de hoek van het INIT gebouw is opgeheven
van maandag 20 april tot vrijdag 1 mei.
 Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik maken
van de Jacob Bontiusplaats.
 Het terrasgedeelte van Pjotr aan de voorzijde van INIT gebouw is afgesloten van
maandag 27 april tot vrijdag 8 mei.
 De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken en op sommige
dagen kan meer transport plaatsvinden.
 Volg voor uw eigen veiligheid altijd de aanwijzingen op van onze verkeersregelaars.
 Wij doen ons uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.
Locatie werkzaamheden

Meer informatie en contact
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de toezichthouder
openbare ruimte de heer T. Dekker, te bereiken op 06-86836135 of
tristan.dekker@witteveenbos.com.
Met vriendelijke groet,
Thibald Holscher
Oostenburg SGN

