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Nieuwsbrief

Werkzaamheden busbaan
Almere Buiten en Stad
De gemeente Almere voert werkzaamheden uit aan de busbaan in
Almere Buiten en Stad. De busbaan is aan een onderhoudsbeurt toe.
Daarnaast geven de platen voor de bushaltes overlast: ze liggen los en
beginnen te trillen als er een bus over rijdt. Dat maakt weer geluid en is
onprettig voor de omgeving en de inzittenden van de bussen. We werken
in de zomervakantie, want dan rijden er minder bussen vanwege de
(school)vakanties en daardoor hebben minder reizigers last van de
werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kan de bus niet over de
busbaan rijden. We zetten pendelbussen in, maar die zijn klein. Reist u
toch met de bus, houd dan rekening met extra reistijd.

Busbaan Oostvaardersbuurt
Van maandag 12 augustus tot en met donderdag 15 augustus
zijn er werkzaamheden aan de busbaan tussen de Laan der
VOC/Station Almere Oostvaarders en de Willem Bontekoebrug. De bussen rijden niet op dit deel van de busbaan. Er is
vervangend vervoer met kleine busjes, die rijden via de
Cornelis Matelieffstraat. Ter hoogte van het Seizoenenpad
komt een doorsteek en rijden de busjes weer over de busbaan.

Wat gaan we doen?
We verwijderen het asfalt, brengen nieuw asfalt aan en daarna
volgt de belijning. Daarnaast verwijderen we twee losliggende
platen bij bushaltes. Deze werkzaamheden gaan dag en nacht
door, zodat de overlast zo kort mogelijk duurt.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

 www.almere.nl/werkaandeweg
werkaandedreven
@werkaandedreven
Voor urgente zaken in het kader
van veiligheid kunt u altijd bellen
naar 14 036.

Busbaan Almere Stad
De werkzaamheden aan de busbaan in Almere Stad gaan in twee weekenden
plaatsvinden. Het eerste weekend zijn de werkzaamheden vooral ter hoogte van
Waterwijk, het tweede weekend ter hoogte van Kruidenwijk. In beide weekenden
kan de bus over het hele traject niet rijden. De bussen worden omgeleid.
Kleinere busjes rijden door de wijk om reizigers van en naar bushaltes van het
busnetwerk te brengen.

Omleidingen
De bus rijdt een alternatieve route, de
bushaltes zijn buiten gebruik. Ook zijn
de busoversteken afgesloten tijdens de
werkzaamheden. We proberen voor
autoverkeer per kant van de wijk twee
uitgangen bereikbaar te houden. Alleen
tijdens het asfalteren is er maar één
uitgang per kant van de wijk te
gebruiken. Omleidingsborden geven de
alternatieve route in de wijk aan voor
het autoverkeer. De oversteken in de
busbaan voor fietsers en voetgangers
zijn nog wel in gebruik alleen onder
begeleiding van verkeersregelaars. De
verkeerslichten doen het niet, dus de
aanwijzingen van de verkeersregelaars
bepalen wanneer er overgestoken mag
worden.

Waterwijk/Staatsliedenwijk
Van vrijdag 9 augustus 20.00 uur tot
en met maandag 12 augustus 04.00
uur zijn er werkzaamheden op de
busbaan in Waterwijk tussen het Fanny
Blankers Koen Sportpark en de
Spaakstraat (Staatsliedenwijk).
In dit weekend wordt het oude asfalt
weggefreesd, het nieuwe asfalt aangebracht, lussen geslepen voor de
detectie van de verkeerslichten en
belijning aangebracht.

Daarnaast boren we op het tracé in
Waterwijk nog de putkoppen uit. Dit
doen we op zaterdag 17 augustus
overdag.

Kruidenwijk
In het weekend van vrijdag 16 augustus
20.00 uur tot en met maandag 19
augustus 04.00 uur zijn er werkzaam�
heden aan de busbaan door Kruiden�
wijk vanaf de Spaakstraat (Staatslieden�
wijk) tot net voor de Muziekdreef.
In dit weekend vervangen we ook hier
het asfalt, brengen belijning aan en
verwijderen de betonnen opstelplaatsen
bij de bushaltes. Op de overgangen bij
de bruggen vervangen we de voegen.
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Heeft u klachten over de bezorging
van deze nieuwsbrief? Geeft u dit dan
door aan de gemeente Almere via
info@almere.nl.
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