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~ Hogeschool van Amsterdam

AMSTELCAMPUS BUURTBERICHT

UITNODIGING informatieavond Conrad huis voor omwonenden
Dinsdag 28 mei 19.30 uur Studio HvA

Amsterdam, 9 mei 2019

Beste buurtgenoten,
Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over de voortgang van de bouw van het Conradhuis
van de Hogeschool van Amsterdam.
Deze informatieavond is gepland van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur op dinsdag 28 mei in Studio HvA
(Kohnstammhof, zie achterzijde voor de exacte locatie). Let op: dit is geen inloopavond, wij
verwelkomen u graag om 19.30 uur.
We blikken gezamenlijk terug op de afgelopen periode en vernemen graag uw ervaringen.
Vervolgens kijken we naar de toekomst en vertelt de aannemer welke werkzaamheden er in de
komende periode op de planning staan op de bouwplaats.
Op deze avond zijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente, de aannemer en de HvA.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen dan kunt u eventuele vragen ook altijd stellen via
email: amstelcampus@hva.nl of per telefoon: 020- 595 3900.
Wij zien ernaar uit u te ontmoeten, bij te praten over de ontwikkelingen, kennis te nemen van uw
ervaringen en antwoord te geven op uw vragen.
Met vriendelijke groeten,
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Anne van den Eijnden, omgevingsmanager
z.o.z. voor hinderplanning
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HINDERPLANNING
De maand mei staat in het teken van het verwijderen van de diepriolen op de bouwplaats.
Op 17 mei begint de aannemer met het boren van de gaten (voor de funderingspalen) in de bodem van
het oude gemaal. Dit wil hij in kort tijdsbestek doen zodat de hinder beperkt blijft tot ca. 8
werkdagen. Er wordt gewerkt van 07:00-19:00 uur. Ook op zaterdag 18 en 25 mei wordt gewerkt en
mogelijk ook op zaterdag 11 mei. Op onze website www.hva.nl/amstelcampus vindt u de actuele
(zaterdag)planning.
Vanaf week 26 (24 juni) begint een periode van 6 tot 7 weken om de funderingspalen te boren. Deze
techniek is trillingsarm en geeft minder geluid dan heien, maar er zal een continu geluid van de
machines hoorbaar zijn dat als hinderlijk kan worden ervaren. De aannemer werkt dan van 07:00 tot
ongeveer16:00 uur.

Locatie informatieavond
Conrad huis voor omwonenden op
dinsdag 28 mei, 19.30u
~ Hogeschool van Amsterdam
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