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Groot onderhoud Joan Muyskenweg en Van der Madeweg

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Amsterdam gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de rijwegen van de
Joan Muyskenweg en de Van der Madeweg. Achterop deze brief vindt u een kaart van het
werkgebied. In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden, planning en hoe wij
ervoor zorgen dat het gebied bereikbaar blijft.
Werkzaamheden en planning
Wij starten met het herstraten van de parkeervakken langs de Van der Madeweg en met
werkzaamheden aan de rioolputten in de rijbaan. Tijdens deze werkzaamheden kan het
verkeer in beide richtingen gebruik blijven maken van de rijwegen. De werkzaamheden aan de
parkeervakken en putten voeren wij uit tussen maandag 20 mei en vrijdag 14 juni 2019.
Vervolgens voeren wij de werkzaamheden aan het asfalt van de rijbaan uit. Hierbij verwijderen
wij de bovenste laag van het asfalt waarna wij een nieuwe laag asfalt aanbrengen. De
werkzaamheden aan het asfalt van de rijbaan voeren wij gefaseerd uit zodat alle percelen in
het gebied bereikbaar blijven. De werkzaamheden aan het asfalt worden uitgevoerd tussen
maandag 17 juni en vrijdag 5 juli 2019.
Bereikbaarheid
In de periode tussen 17 juni en 5 juli 2019, tijdens het verwijderen en aanbrengen van het asfalt
van de rijbaan, stellen wij éénrichtingsverkeer in op de Joan Muyskenweg en de Van der
Madeweg. Het verkeer vanuit de richting van de A2 kan het werkvak passeren en via de Van
der Madeweg of de nieuwe Verlengde Joan Muyskenweg zijn weg vervolgen. Vanuit de
richting A10 wordt het verkeer met een omleiding via de Heusweg langs het werkvak geleid.
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Wat merkt u van de werkzaamheden?
Voet- en fietspaden blijven beschikbaar. De in- en uitritten van percelen blijven bereikbaar via de
parallelwegen. Op de momenten dat wij werkzaamheden direct voor uw in- of uitrit uitvoeren
stemmen wij dit van te voren met u af. Tijdens de werkzaamheden zijn mogelijk minder
parkeerplaatsen voor auto’s beschikbaar. Dit wordt tijdig met borden aangegeven.
Wij vragen uw begrip voor de hinder die u mogelijk ondervindt. De aannemer beperkt de hinder
zoveel mogelijk.
Meer informatie
Voor vragen over de uitvoering of voor bijzondere situaties met betrekking tot onder andere de
bereikbaarheid, kunt u tijdens werkdagen contact met mij opnemen via
jeroen.jager@amsterdam.nl of 06 8351 6253.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Jager
Projectleider

