Besten,
Vorige week is er overleg geweest tussen stadsdeel en aannemer BAM/UvA betreffende de bouwroute voor
de werkzaamheden aan gebouw D.
Het stadsdeel heeft in dit overleg haar zorg geuit over de voorgenomen route en de intensiteit van het
bouwverkeer.
Deze zorg hangt vooral samen met het kunnen handhaven van een veilige school/thuisroute voor kinderen
van de Boekmanschool.
Met de aannemer is het volgende afgesproken:
1.Intensiteit bouwverkeer:
Het betreft hier een veel lagere intensiteit dan de route die wordt ingesteld voor de gebouwen aan de
Nieuwe Achtergracht.
Daar is sprake van 8 voertuigen per uur.
Voor gebouw D is afgesproken dat het er maximaal 2 zullen zijn.
2.Afmeting voertuigen en route:
De vrachtwagens zijn van het type ICOVA.Dit houdt in dat er voornamelijk containers zullen worden
afgevoerd
Deze vrachtwagens rijden de route Plantage Middenlaan>>Plantage Kerklaan>>Roetersstraat>>Nieuwe
Prinsengracht en vice versa.
Bij gelegenheid kan gebruik worden gemaakt van de route via het bouwterrein Nieuwe Achtergracht.
(uitrijdend).Daar staan dan de verkeersregelaars die ook voor het andere bouwverkeer dienst doen. Hier is
de route dus Nieuwe Achtergracht>>Roeterstraat>>Sarphatistraat.
Er wordt NIET gereden in de Roetersstraat voor de Boekmanschool.
3.Tijdstip van af-en aanrijden:
Tussen 08.30-09.30 en tussen 14.30-15.30 wordt van de route GEEN gebruik gemaakt om zo het breng- en
haalverkeer van kinderen Boekmanschool niet te kruisen.
Naar aanleiding van overleg tussen stadsdeel en Boekmanschool kunnen deze tijden nog worden
aangepast.(overlegdatum is 6 december)
4.Uitzonderingen:
Er komt dus geen bouwverkeer in het deel van de Roetersstraat voor de Boekmanschool.
Het kan incidenteel voorkomen dat er busjes zullen rijden, maar deze zullen qua formaat niet afwijken van
het reguliere verkeer aldaar.
Samenvattend lijkt mij dit een werkbare oplossing voor zowel omwonenden/belanghebbenden als de
aannemer.
Ik zal deze uitkomst dan ook met een positief advies voorleggen aan de verkeerspolitie.
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