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Ondenwerp: Werkzaamheden Willem Pijperstraat 

Geachte heer/mevrouw, 

Stadsdeel Zuid gaat in de Willem Pijperstraat groot onderhoud uitvoeren. 

Aan de even zijde van de Willem Pijperstraat, tussen de Prinses Irenestraat en de 
Peter van Anrooystraat, gaat Stadsdeel Zuid de voetpaden en de parkeervakken 
herbestraten. Daarnaast vergroten wij de boomrondjes en verbeteren wij de grond 
rond de bomen. 

Planning 
De werkzaamheden van Stadsdeel Zuid starten op maandag 26 augustus. Het 
werk duurt ongeveer 4 weken en wordt overdag uitgevoerd. Het uitvoeren van de 
werkzaamheden is afhankelijk van goede weersomstandigheden. Bij slecht weer 
kan de planning afwijken. 

Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden blijft uw woning gewoon bereikbaar. 

Voetgangers kunnen gebruik maken van loopplanken (plankiers). Fietsers en 
automobilisten ondervinden geen hinder tijdens de werkzaamheden. 

Heeft u een garage? Stadsdeel Zuid zorgt voor plankiers zodat u in en uit uw 
garage kunt blijven rijden. 

Parkeerplaatsen 
De parkeerplaatsen op de Willem Pijperstraat, tussen de Prinses Irenestraat en de 
Peter van Anrooystraat, aan de even zijde zijn tijdens de werkzaamheden minder 
beschikbaar. Stadsdeel Zuid vraagt u om de borden in de gaten te houden voor de 
parkeerverboden. 

Wij vragen bewoners van de drive-in woningen om hun auto voor hun woning of 
garage weg te halen vóór maandag 26 augustus 07.00 uur. Zo verlopen de 
werkzaamheden het meest efficiënt. 

Zodra de werkzaamheden klaar zijn, geven wij de parkeerplaatsen weer vrij. 

Fietsrekken 

De fietsrekken op de even zijde van de Willem Pijperstraat, tussen de Prinses 
Irenestraat en de Peter van Anrooystraat, zijn tijdens de werkzaamheden niet 
beschikbaar. Wij verzoeken u om uw fiets vóór maandag 26 augustus 07.00 uur uit 
de fietsrekken te halen. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, geven wij de 
fietsrekken weer vrij. 



Groen 
Wij vragen u om liet (eventueel) overhangend groen bij uw woning te snoeien tot de 
erfpachtgrens. Zo verlopen de werkzaamheden aan het voetpad het meest efficiënt. 

Gehandicaptenparkeerplaats 
Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan kan het stadsdeel zorgen voor een 
tijdelijke vervangende gehandicaptenparkeerplaats. Neem daarvoor tijdens 
kantooruren contact op met de heer Jan Gravemaker, toezichthouder van het 
stadsdeel, bereikbaar via telefoonnummer 06 5379 5984. 

Afval 
Voor het aanleveren van uw afval verandert er niks. U kunt uw afval tijdens de 
werkzaamheden gewoon kwijt in de ondergrondse afvalbakken. 

Informatie 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met de heer Jan Gravemaker, toezichthouder van het stadsdeel, 
bereikbaar via telefoonnummer 06 5379 5984. U kunt ook bellen met mevrouw 
Anika Bakker, projectmedewerker, via 020 252 1954. 

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

Wij zijn ons ervan bewust dat u hinder kunt ondervinden van de werkzaamheden. 
Wij proberen dit te beperken en vragen om uw begrip. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet. 

Marije Mook 
projectmanager 


