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Geachte mevrouw, heer, 

De komende maanden gaan enkele nutsbedrijven aan het werk in de Prinses 
Irenebuurt. IVIet deze brief brengen wij u namens de nutsbedrijven op de hoogte 
van de l<omende werkzaamheden. 

Wat gaat er gebeuren? 
• Nuon gaat bestaande leidingen verlengen, om zo het stadsverwarmingsnet 

te verbeteren. Dit begint op de Beethovenstraat (oostelijke ventweg 
tussen Prinses Irenestraat en Evert Cornelisstraat). Daarna wordt onder de 
rijweg van de Beethovenstraat doorgeboord richting de Evert 
Cornelisstraat. Daar gaan de werkzaamheden verder via het Minervapad, 
Brandts Buysstraat, Willem Pijperstraat en de Peter van Anrooystraat. 
Deze werkzaamheden beginnen begin januari 2014 en duren tot juni 2014. 

= Vier telecommunicatiebedrijven gaan hun glasvezelkabels omleggen. Dit 
gebeurt grotendeels via dezelfde route als Nuon. Van deze 
werkzaamheden heeft u weinig tot geen last. De glasvezelkabels liggen in 
het voetpad en de sleuven zijn meestal nog dezelfde dag weer dicht. Deze 
werkzaamheden beginnen in januari 2014 en duren mogelijk tot maart 
2014. 

" In de Peter van Anrooystraat, Willem Pijperstraat en de kruising 
Parnassusweg vinden rond juni 2014 grote werkzaamheden plaats aan de 
warmteleidingen, watedeiding en riolering. Hierover worden omwonenden 
apart geïnformeerd. 

• Mede als gevolg van de Nuon werkzaamheden heeft Liander oude 
gasleidingen moeten vernieuwen. Die werkzaamheden zijn echter al in 
november 2013 uitgevoerd. 

In de luchtfoto op de achterzijde van deze brief zijn met gekleurde lijnen de 
werkzaamheden van Nuon Warmte en de telecombedrijven aangegeven. 

Bereikbaarheid 
Er wordt telkens maar per straatdeel gewerkt. Op het moment dat straatdelen 
worden afgesloten voor werkzaamheden, wordt het verkeer indien nodig met 
borden omgeleid. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor nood- en 
hulpdiensten. 

Parkeren 
Heeft u een garagebox in een afgesloten straatdeel? Dan kunt u tijdelijk uw 
garagebox niet bereiken per auto. Tijdens deze periode kunt u met uw 
bewonersvergunning op straat parkeren. 



Hinder 
Wij zijn ons ervan bew/ust dat u hinder l<unt ondervinden van de werl<zaamheden. 
Wij doen ons best om eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. 

Meer informatie 
Uiterlijk één week voor de daadwerkelijke start ontvangt u een informatiebrief van 
het desbetreffende nutsbedrijf met inhoudelijke gegevens over de werkzaamheden. 
Dat gebeurt per straatdeel. In die brief leest u onder andere waar en waneer 
gewerkt wordt en bij wie u terecht kunt met eventuele vragen. 

Als u over deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekende, 
via telefoonnummer 14020. 

Informatie over projecten kunt u ook vinden op de website van het stadsdeel: 
vww.zuid.amsterdam.nl/werkaandeweq. 

Blauwe lijn = Nuon warmte tracé 
Zwarte lijn = Telecom tracé 


