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Vervangen verkeerslichten
Amsterdamsestraatweg - Sweder van Zuylenweg Julianaparklaan
Op maandag 14 juni 2021 start de gemeente met het vervangen van de verkeerslichten op de kruising
Amsterdamstraatweg - Sweder van Zuylenweg - Julianaparklaan. De werkzaamheden zijn naar verwachting 7
juli 2021 klaar.
Wat gaan we doen?
De verkeerslichten en de technische automaat (een
deel van de verkeersinstallatie) zijn verouderd. We
vervangen deze om storingen te voorkomen. We
vervangen de oude kabels die onder de weg liggen. Er
komen meer sensoren in de weg, voor een betere
doorstroom van het verkeer op het kruispunt. Verder
vernieuwen we de automaat en elektronica en
plaatsen we LED-lampen. Deze gaan langer mee en
verbruiken minder energie.
Wat is de planning?
In de week van 14 juni 2021 starten we met de
werkzaamheden aan de verkeerslichten. Naar
verwachting zijn de werkzaamheden klaar op 7 juli
2021. Als het slecht weer is, kan de planning uitlopen.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Voor het vervangen van de elektronica zagen we in
het asfalt. Dit doen we overdag buiten de spits, om de
overlast voor het verkeer te beperken. We vragen uw
begrip voor eventuele geluidsoverlast.

Zorg dat u uw fiets niet in het rek heeft staan als de
werkzaamheden op 14 juni beginnen. Dan moeten we
uw fiets namelijk verwijderen. Deze wordt dan
opgeslagen, zie www.fietsverwijderd.nl. U kunt uw fiets
tijdelijk in de fietsenrekken bij de ingang van het
Julianapark zetten.
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met de opzichters, E. Gase,
M. Bokzini, of de projectleider, J. Scheepmaker, via
telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Ondiep-Zuidzijde 6,
of via telefoonnummer 14 030.
Verspreidingsgebied: (deel van de)
Amsterdamsestraatweg, Sweder van Zuylenweg,
Julianaparklaan

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Tijdens de werkzaamheden blijft er altijd één rijstrook
beschikbaar voor het verkeer. Verkeer hoeft niet om te
rijden. Zo nodig zetten we verkeerregelaars in. Tijdens
de werkzaamheden gaan de verkeerslichten uit.
Fietsers en voetgangers kunnen langs de
werkzaamheden.
Wilt u uw fiets weghalen?
Voor de werkzaamheden halen we het fietsenrek aan
de Amsterdamsestraatweg t.h.v. 535-541 weg.
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