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BetreftTransport bad aan de Poel
Geachte gemeenteraad,
Alle voorbereidende werkzaamheden voor het bad aan de Poel zijn verricht.
Maandag 22 augustus wordt het bad naar zijn bestemming vervoerd. Op dinsdag
23 augustus hijsen kranen de pontons in de Poel. Gedurende de rest van de week
koppelt de aannemer de pontons aan elkaar en maakt hij een steiger.
Transport via water en weg
De pontons komen vanuit Amsterdam over water naar de Bosrandbrug. Daar
hijsen kranen ze uit het water. Via het bos worden ze verder vervoerd naar de
Poel. Voor dit transport moeten diverse obstakels verwijderd worden, waaronder
lichtmasten, verkeerslichten en verkeersborden.
Vanwege dit zware transport is op maandag 22 augustus en dinsdag 23 augustus
een aantal wegen afgezet, hierover informeren we omwonenden en bedrijven
middels een brief (zie bijlage).
In bedrijf nemen van voorzieningen
Zoals aangekondigd in de raadsbrief van 14 juni 2016 is in overleg met de
exploitant besloten het bad in het voorjaar van 2017 te openen. Het bedrijfsklaar
maken vindt daarom in het vroege voorjaar van 2017 plaats.
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Naamgeving
De toekomstige exploitant heeft onlangs een wedstrijd uitgeschreven om te
komen tot een goede naam voor het bad aan de Poel. Hierop zijn meer dan 200
reacties binnengekomen. De ondernemer neemt ze momenteel allemaal door en
maakt de winnaar medio oktober bekend.
Hoogachtend,
Maaike Veeningen
Wethouder Recreatie
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Wegafsluiting op 22 en 23 augustus

Geachte heer/mevrouw,
Aan de noordzijde van de Poel (achter het parkeerterrein van het raadhuis) komt
een drijvend bad met horecaterras. Inmiddels zijn alle voorbereidende werkzaamheden verricht en wordt het bad maandag 22 augustus in delen (pontons)
naar zijn bestemming vervoerd. Op dinsdag 23 augustus hijsen kranen de
pontons in de Poel. Vanwege dit zware transport is op deze dagen een aantal
wegen afgezet, waarover we u willen informeren.
Transport over water en weg
De pontons worden vanuit Amsterdam over water vervoerd tot de Bosrandbrug.
Daar worden ze door grote kranen uit het water gehesen en via het bos en de
Colijnweg verder vervoerd naar de Poel. Voor dit transport moeten diverse hulpconstructies worden gebouwd en obstakels worden verwijderd, waaronder lichtmasten, verkeerslichten en verkeersborden.
Op maandag 22 augustus zijn daarom onderstaande wegen afgesloten.
Van 05.00 uur tot en met en dinsdag 23 augustus 24.00 uur:
∂ Burgemeester A. Colijnweg
∂ Toerit naar parkeerterrein Amsterdamse Bos/Bleekerskade
Van 05.00 uur tot en met dinsdag 23 augustus 18.00 uur:
∂ Toerit parkeerterrein Doorweg
∂ Laan Nieuwer-Amstel van de Burgemeester A. Colijnweg tot de toerit naar
het raadhuis (het raadhuis blijft vanuit het zuiden bereikbaar)
Van 18.00 uur tot en met dinsdag 23 augustus circa 01.00 uur is eveneens afgesloten:
∂ Laan Nieuwer-Amstel, toerit naar raadhuis inclusief parkeerterrein
raadhuis
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Van 19.00 tot 24.00 uur:
∂ Nieuwe Meerlaan tussen Bosrandweg en Burgemeester A. Colijnweg
Vanaf vrijdag 12 augustus staat er een plattegrond met omleidingsroutes op
www.amstelveen.nl/badindepoel. Ook vindt u hier de meest actuele informatie
over het transport en de afgesloten wegen.
Bereikbaarheid
Garage Van Poelgeest, Rijsterborgh, KLM en AH Van der Linden zijn gedurende
beide dagen bereikbaar vanaf de Amsterdamseweg/Dorpsstraat. Vanuit het
zuiden (Handweg/Laan Nieuwer-Amstel) kunt u deze bedrijven via de Dorpstraat
bereiken. Via de Burgemeester A. Colijnweg en Nieuwe Meerlaan zijn bovengenoemde bedrijven gedurende deze dagen niet bereikbaar. Vrachtverkeer is
alleen mogelijk vanaf de Amsterdamseweg.
Bereikbaarheid raadhuis
Het raadhuis is op maandag 22 augustus vanuit zuidelijke richting bereikbaar tot
18.00 uur. Daarna wordt de toegang tot het raadhuis afgesloten.
Werkzaamheden dinsdag 23 augustus
Dinsdag 23 augustus worden alle hulpconstructies afgebouwd en het verkeersmeubilair teruggeplaatst. Zolang de wegafzettingen op de wegen staan blijft het
parkeerterrein bij de Doorweg afgesloten. Het aan- en afrijden van deze parkeerplaats is dan niet mogelijk. Het parkeerterrein bij het raadhuis wordt maandagnacht weer vrijgegeven.
Bereikbaarheid omliggende woningen
Bewoners van de omliggende woningen kunnen hun woning te allen tijde betreden en verlaten. Met de auto is het Oude Dorp het beste bereikbaar via de
Ouderkerkerlaan en de Handweg. Vrachtverkeer is lastig. Mocht u die dag een
verhuizing gepland hebben, groot transport of speciaal vervoer (bijv. zorgtaxi)
dan kunt u het beste contact opnemen met de heer R. Schulz via (020) 540 4911.
Hulpdiensten
Alle woningen en bedrijven zijn tijdens het transport bereikbaar voor hulpdiensten
zoals brandweer en ambulance. Zij zijn op de hoogte van het transport.
Connexxion
Zeer waarschijnlijk worden alle buslijnen over de hierboven vermelde wegen op
maandag 22 en dinsdag 23 augustus omgeleid. Advies is om de berichtgeving van
Connexxion hierover in de gaten te houden en routeplanner www.9292.nl te
checken.
Omleidingsroutes Schiphol oost
Autoverkeer richting Schiphol oost wordt middels bebording omgeleid.
Parkeren horeca
De parkeerterreinen van het raadhuis en de Doorweg zijn maandagavond 22
augustus niet bereikbaar. Het kleine parkeerterrein bij het Oude Dorp ter hoogte
van Grand Cafe ’t Oude Dorp is wel beschikbaar. Andere alternatieven voor omwonenden en bezoekers van de horeca zijn het parkeerterrein bij restaurant aan
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de Poel, het parkeerterrein aan de Stationsstraat (ter hoogte van het Keizer Karel
College) en parkeerterrein ‘Het Bolwerk’ aan de Amsterdamseweg (tegenover de
Annakerk).
Op www.amstelveen.nl/badindepoel vindt u vanaf 12 augustus actuele informatie
over de wegafzettingen en omleidingsroutes. Mocht u na het lezen van deze
informatie nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de heer R. Schulz van
de gemeente Amstelveen, op 020-540 49 11.
Met vriendelijke groet,

ing. N.J. Altorf
Hoofd Realisatie en Beheer

