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Onderwerp; Werkzaamheden in het zuidelijk deel van de Minervalaan 

Geachte heer/mevrouw. 

Stadsdeel Zuid gaat in de Minervalaan onderhoud uitvoeren. 

Wat gaat er gebeuren in de Minervalaan? 
Het stadsdeel gaat in het park ten zuiden van de IVIinervalaan, tussen de Prinses 
Irenelaan en de Strawinskylaan, voetpaden vernieuwen. Hiervoor wordt het asfalt 
opgebroken en opnieuw aangebracht. Daarnaast worden speeltoestellen herplaatst 
en nieuwe speeltoestellen en bankjes geplaatst. In het voetpad aan de zuidzijde 
van het park wordt het asfalt vervangen door tegels. 

Planning 
De werkzaamheden starten op maandag 28 oktober. Deze duren ongeveer tot eind 
november en worden overdag uitgevoerd. De uitvoering van de werkzaamheden is 
afhankelijk van goede weersomstandigheden: bij siecht weer kan de planning 
afwijken. 

Bereikbaarheid 
• Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het park, speelterrein en 

het voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. 
Het voetpad aan de west- en oostzijde van het park zijn gewoon toegankelijk. 

• Voetgangers van en naar Station Zuid kunnen geen gebruik maken van het 
zebrapad over het fietspad in de Strawinskylaan. Zij moeten op andere plekken 
oversteken. Deze plekken geven wij aan met borden. 

Fietsers over de Strawinskylaan hebben geen hinder van de werkzaamheden. 
De fietspaden tussen de Prinses Irenelaan en Strawinskylaan blijven gewoon 
toegankelijk. 

Vragen? 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantooruren contact op 
met de heer Koos Veltman, toezichthouder van het stadsdeel, bereikbaar via 
telefoonnummer 06 5107 3396. U kunt ook bellen met de heer Douwe Heeringa, 
projectmedewerker, via telefoonnummer 020 252 1908. 

IVleer informatie over het onderhoud aan wegen in het stadsdeel vindt u op onze 
website www.zuid.amsterdam.nl/werkaandeweg. 

Wij zijn ons ervan bewust dat u hinder kunt ondervinden van de werkzaamheden. 

IVIet vriendelijke groet. 

IVlarije Mook 
projectmanager 


