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Start werkzaamheden CSM-wand Koningin Julianaplein aan zijde Stichthage - 3

Geachte mevrouw, heer,
Datum

2-6-2017

Als vervolg op de bewonersbrief van 17 mei 2017 stel ik u hierbij op de hoogte
van de planning van de werkzaamheden ten behoeve van de CSM-wand aan
de zijde van Stichthage. De werkzaamheden zijn op 22 mei gestart in de hoek
van New Babylon/Stichthage. Sinds deze datum is het hijsprotocol Stichthage
van toepassing voor de ondernemingen die raakvlak hebben bij het hijsen.
Tegelijkertijd met de CSM-wand worden ook de tourniquets vervangen door
schuifdeuren en zal de Mondriaan-bouwschutting worden geplaats. Tourniquet
1 (zie figuur 1) tussen Burger King en Etos zal in week 24 niet beschikbaar zijn
als doorgang. Eén van beide nooddeuren zal wel beschikbaar zijn voor
calamiteiten. Tourniquet 2 tussen Sissy Boy en Bloem! zal in week 26 niet
beschikbaar zijn als doorgang. Eén van beide nooddeuren zal wel beschikbaar
zijn voor calamiteiten. Tourniquets zullen niet gelijktijdig gesloten zijn.
Helaas kunnen de buisschoefpalen vlak naast de CSM-wand ter hoogte van
werkvak A in verband met veiligheid niet in dezelfde werkgang worden
uitgevoerd. Nadat het looppad in werkvak C is hersteld in week 26, zal de
stelling van de buisschoefpalen in week 27 ter hoogte van werkvak A aan het
werk zijn. De looproutes B en C en beide tourniquets zijn wel beschikbaar.
In de onderstaande tabel staat per werkvak en tourniquets weergegeven in
welke weken gewerkt wordt. De letters A, B en C en nummers 1 en 2 zijn terug
te vinden in de plattegrond in figuur 1.
Werkvak
A ter hoogte van Burger King
B tussen beide tourniquets
1 tussen Burger King en Etos
C tussen Sissy Boy en Chop Chop
2 tussen Sissy Boy en Bloem!
A ter hoogte van Burger King

Weeknummer
22
23 en 24
24
25 en 26
26
27

Naarmate de werkzaamheden vorderen zullen looproutes wijzigen. Mobilis doet
er alles aan om de werkzaamheden, hijsmomenten en afsluitingen zo kort
mogelijk te laten duren. Tijdens de afsluitingen van de tourniquets zullen
reizigers hierover geïnformeerd worden middels nieuwe stoepborden.
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Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact
met mij op.
Met vriendelijke groet,
Eva Zonneveld
Mobilis B.V
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Figuur 1. Werkvakken en tourniquets
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