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De volgende BCU vergadering is op  
maandag 24 augustus 2009, 17.00 – 18.30 uur,  
Locatie: keet tegenover Lijnbaansgracht 310 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw De Haan was vorige keer voor 
de laatste keer aanwezig, zij is vervangen door de heer Laureij. Hij wordt de komende maanden bijgestaan 
door mevrouw Witten. Na de zomer gaat hij alleen verder. 
  
De heer Doeswijk deelt mee dat er vandaag een geel object bij hem op de straat is gezet. Hij wil graag 
weten wat het is. Het is een soort container en het ding staat net naast de bouwput. Volgens mevrouw 
Wanningen gaat het om spullen voor de werkzaamheden bij Maison Descartes. De voorzitter geeft aan dat 
er bij punt 4 op deze zaak wordt teruggekomen. 
 
De heer Van Zwieten informeert naar de reden van de afwezigheid van de heer Van Beeten. De voorzitter 
geeft aan dat Van Beeten met een goede regeling uit kon treden. Vorige keer kondigde hij aan dat het zijn 
laatste vergadering was. Wanningen vult aan dat hij per september uit dienst gaat, maar dat hij nog een 
aantal vakantiedagen heeft, die hij nu opmaakt. Bert Lammers zal hem gaan opvolgen. 
 
Naar aanleiding van deze kwestie benadrukt de voorzitter het belang van continuïteit in de bemensing. Als 
het stadsdeel dat niet goed regelt moet het daarop aangesproken worden.  
 
 

2. Verslag 15 juni 2009 
Tekstueel: 
 
Pagina 1 onderaan, naar aanleiding van punt 2: volgens mevrouw Blok ging het niet om haar pand, het ging 
om het pand van de achterburen. Men is bij Blommers langs geweest volgens haar. Wanningen beaamt dat.  
 
 
Naar aanleiding van: 
 

 
 
 

VERSLAG 105 

 

Vergadering Begeleidings Commissie Uitvoering (BCU) Vijzelgracht 
Vergaderdatum 6 juli 2009 
Aanwezig Bewoners/ondernemers: de dames Corvers, Frijda, Landshoff, Blok en Mooij en de heren 

Doeswijk, Van Huijstee, Holtkamp, Kesters, De Weerd, Van Zwieten en De Knegt  
  
 Voorzitter: de heer Lankhorst 
  
 Projectbureau Noord/Zuidlijn: de heren Sommeling (assistent-contractmanager Diepe 

Stations), Scheffrahn (contractmanager Diepe Stations), Laureij (projectbegeleider 
Vijzelgracht) en Hardan (alleen bij punt 3) en de dames Wanningen (BLV-coördinator) en 
Witten (co-projectbegeleider Vijzelgracht) 

  
 Politie Amsterdam-Amstelland: de heer Van Dijk.  
 
 Notuleerservice Nederland: de heer Kunnen (verslag) 
Afgemeld  
Contactpersoon Milo Laureij (projectbegeleider Vijzelgracht) 
Doorkiesnummer 020 470 4070 
E-mail info.noordzuidlijn@ivv.amsterdam.nl 
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Pagina 2, punt 3: De heer Kesters deelt mee dat hij blij is dat de wethouder van plan is om een afdeling 
bestuurscontacten in het leven te roepen. Hij vermoedt echter dat het er niet gaat komen in de vorm van 
vroeger, die hij zelf van dichtbij heeft meegemaakt. De voorzitter geeft aan dat de wethouder slechts met het 
idee speelt. 
 
Aldus wordt het verslag vastgesteld.  
 
Actiepunten: 
 
98-3  Blijft een actiepunt. Men moet het nog steeds melden als er trams te hard rijden. 
100-1.  Blijft een actiepunt (extra controle verzakte panden) 
103-1 Wordt behandeld onder agendapunt 6. 
103-2 Wordt behandeld onder agendapunt 6. 
103-3  Wordt behandeld onder agendapunt 3.  
104-1  De status rondom de toezegging wat betreft het pand van mevrouw Blok is onbekend. Mevrouw Blok 

is gebeld over de kwestie. Men heeft problemen met mankracht. In ieder geval wordt de zaak over 
de vakantie heen getild. Iemand van DMB heeft dat telefonisch meegedeeld. Zij maakt zich zorgen 
over de verschuiving van haar huis richting bouwput. Het is niet duidelijk wat daar de oorzaak van is 
en wie dus verantwoordelijk is. Een belangrijke vraag daarbij is om hoeveel millimeter of centimeter 
het gaat. 

 
De heer Van Huijstee geeft aan dat het gaat om iemand van het Expertisebureau waarmee het 
Schadebureau samenwerkt, het gaat om de heer Steenvoorden. Hij heeft het momenteel te druk om 
langs te komen.  
 
De voorzitter verzoekt de leden van het projectbureau om achter de kwestie aan te gaan. 
 
In antwoord daarop geeft de heer Scheffrahn aan dat er een volledig rapport komt met daarin alle 
deformaties. Als het gereed is zal hij het inbrengen. 
 
Mevrouw Blok geeft aan dat het niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de zaak. DMB kan haar 
er niet meer over vertellen.  

 
Scheffrahn meldt dat het projectbureau aangesproken kan worden op zulke zaken. Vervolgens wordt 
gekeken waardoor de deformaties worden veroorzaakt. Op het Rokin is al een volledig rapport van 
de deformaties van de panden, voor de Vijzelgracht is dit rapport nog in de maak. Er wordt gekeken 
naar de horizontale en verticale verplaatsingen van de panden. Het projectbureau is verantwoordelijk 
voor de analyse van de metingen.  
 
Van Huijstee meldt dat hij in een zijstraat woont. Zijn zijmuren zijn dragende muren. Hij is daarom 
meer geïnteresseerd in het horizontale effect dan in het verticale effect. 

 
Blok geeft aan dat DMB metingen wil laten doen die zij zelf ook kan bekijken; de meetgegevens van 
het monitoren ziet men pas op langere termijn. Bij de door DMB voorgestelde meting gaat het om 
iets in de schuur dat aangeeft of de zaak verschuift. 

 
Kesters geeft aan dat op de Eerste Weteringdwarsstraat 68a een meetlatje dat op drie meter hoogte 
zat, ineens op straat lag. Dat lijkt hem vreemd. Het is teruggeplaatst. Het lijkt erop dat er werking is. 
Mevrouw Blok geeft aan dat dat haar punt is: Er is van beide kanten een beweging richting bouwput. 

 
Scheffrahn zorgt ervoor dat er een integrale tussenstand komt van alle zaken, voordat er gegraven 
gaat worden. Hij weet nog niet wanneer het rapport er is. Het rapport over de verticale deformatie bij 
het Rokin is al gereed, het is nu wachten op het gedeelte over de horizontale deformaties.  

 
104-2  Afgehandeld; de metalen plaat is vastgeschroefd.  
104-3 De metingen van de luchtkwaliteit komen aan de orde onder agendapunt 5.  
104-4 Van Huijstee meldt dat het pleintje zonder naam opgeruimd is. Het is echter niet erg netjes gebeurd.  
104-5  Niemand kent de status van het punt; het is niet bekend of het verkeersbord is weggehaald. 
104-6  De heer Sommeling meldt dat de vergunning voor het platform in de Singelgracht loopt tot  

31 december 2012. Van Huijstee vraagt hoe lang van tevoren de vergunning voor verlenging 
aangevraagd moet worden. Sommeling antwoordt dat in de regel een half jaar van tevoren zal 
moeten gebeuren. Doeswijk vraagt of het platform nog gebruikt wordt. Wanningen geeft aan dat het 
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als alternatieve parkeerplaats wordt gebruikt ter compensatie van de parkeerplaatsen die tijdelijke 
zijn weggehaald voor de werkzaamheden in de zijstraatjes van de Ferdinand Bolstraat.  

 
De voorzitter stelt voor om agendapunten 3 en 4 in omgekeerde volgorde te behandelen. Dit in verband met 
de toelichting van Hardam. De vergadering stemt hierin toe. 
 
 

3. Werkzaamheden Vijzelgracht en omgeving 
De voorzitter heet de heer Hardan van het projectbureau welkom. Hij is toezichthouder bij de 
werkzaamheden en vervangt vanavond dhr. Stol. 
 
Van Zwieten vraagt naar de maatregelen bij Maison Descartes.  
 
De heer Hardan meldt dat er boorinstallaties worden geplaatst vanaf het maaiveld, bij Maison Descartes ter 
hoogte van de hoek met de Eerste Weteringdwarsstraat. In antwoord op een vraag van de heer Kesters 
meldt Hardan dat het gaat om een korte actie van een paar weken.  
 
De voorzitter meldt dat eerder is aangegeven dat er vanaf 17 juli materiaal wordt aangevoerd. Daarna wordt 
een maand lang geïnjecteerd. Half augustus zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn. 
Hardan meldt dat de gele container op het middenpleintje bij de kruising met de Prinsengracht van de 
uitvoerder is. 
Kesters dringt aan op een goede informatievoorziening richting de bewoners. De straat wordt namelijk 
minder toegankelijk, dat moet men van tevoren weten.  
Volgens Wanningen blijft er voor voetgangers 2 meter breedte over. De fietsers worden langs de trambaan 
gestuurd, daar ligt het oude fietspad nog.  
 
Scheffrahn licht toe dat het gaat om een normale boorstelling. Hij gaat uit van werken tijdens normale 
werktijden, dus van 7.00 uur tot 18.00 uur. Na enkele telefoongesprekken heeft hij meer informatie. 
Scheffrahn geeft aan dat bij het grouten een boorstelling gebruikt gaat worden. Deze wordt aangesloten op 
een dieselmotor. Er is bouwstroom nodig voor de mixer. De doorlooptijd is maximaal zes weken. De precieze 
duur is afhankelijk van de wijze waarop de werkzaamheden verlopen. Buiten de stelling zijn er geen andere 
lawaaiproducerende objecten. Het geluid is te vergelijken dat van een vrachtwagen. Hoeveel injecties er 
nodig zijn weet men van tevoren niet. Er komen wel auto’s om de zaak te bevoorraden. 
 
In antwoord op de vraag van Van Zwieten over de communicatie meldt de voorzitter dat de bewoners die in 
de directe omgeving wonen per brief geïnformeerd moeten worden. 
 
Laureij geeft aan dat er werkzaamheden bij Waternet zijn. Er zijn scheuren ontdekt in de rioolbuis. Daar 
wordt een kous aangebracht. De werkzaamheden duren van 17 tot 29 augustus. De zinker zit tegenover het 
gebouw van de AFM, bij de brug. Het fiets- en voetpad zullen gestremd zijn tijdens de werkzaamheden.  
 
Sommeling meldt dat dit werk juist nu wordt uitgevoerd, omdat de verkeersdrukte groter wordt na de zomer. 
De fietsers kunnen dan weer over de ventweg. 
Doeswijk vraagt of de werkzaamheden tegelijk met de werkzaamheden bij Maison Descartes  kunnen 
plaatsvinden. Dat zorgt wellicht voor de minste overlast.  
 
De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is dat de werkzaamheden voor 1 september plaatsvinden. Hij snapt 
dat het lastig is om alles tegelijkertijd te doen, omdat iedereen een eigen schema heeft. Volgens hem moet 
echter niemand schromen om zaken op te schalen als er moeilijkheden zijn. Zo nodig tot aan de wethouder 
toe. Er zijn mooie rapporten van Veerman, die moeten waargemaakt worden.  
 
 

4. Stand van zaken voorbereiding vries- en herstelwerkzaamheden diepwanden 
Sommeling geeft aan dat hij vorige keer het ballenschema heeft toegelicht. Hij heeft aangegeven dat het 
afhankelijk was van wat de gemeenteraad ging besluiten. De raad heeft in principe de aanbevelingen van 
Veerman overgenomen. Men kan dus doorgaan met het ontgraven. In ieder geval zullen de vrieslansen 
geboord worden. 
 
De Weerd meldt dat het niet helemaal zo gegaan is. Voordat wordt besloten om door te gaan, moet de zaak 
nogmaals aan de raad worden voorgelegd. Volgens hem heeft de raad zich de vrijheid verleend om in 
september alsnog ‘nee’ te zeggen. Het enige waar toestemming voor is gegeven, is het ontgraven van  
5000 kuub op het Rokin. 
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Kersten meldt dat er in een brief die hij kreeg stond, dat de ontgraving ook bij de Vijzelgracht mocht 
doorgaan.  
Sommeling stelt dat de boel misschien niet handig is opgeschreven in de brief. 
Volgens Van Zwieten zou de communicatie beter moeten.  
De Weerd stelt dat de werkzaamheden die Sommeling schetste door kunnen gaan. De raad heeft echter 
kanttekeningen geplaatst en wil de zaak in september weer bespreken.  
 
Sommeling gaat er even vanuit dat de werkzaamheden door zullen gaan. Hij is bezig met voorbereidingen. 
Half juli begint men met het boren van vrieslansen aan de binnenzijde. Half september wordt de 
vriesinstallatie geplaatst. Tijdens de vorige bijeenkomst in gebouw De Bazel is daar een en ander over 
verteld. Er is na een workshop besloten dat de installatie het beste vlakbij Maison Descartes geplaatst kan 
worden.  
 
Scheffrahn vult aan dat in de workshop drie varianten bekeken zijn. De onderdakse optie is toen afgevallen, 
omdat dan stuivertje gewisseld moest worden met de ventilatoren uit de verdeelhal. Die maken meer geluid 
dan de vriesinstallatie. De vraag die mevrouw Landshoff tijdens de informatiebijeenkomst stelde was of de 
ventilatoren ook ’s nachts aan moeten staan, als er geen mensen beneden zijn. De geluidsoverlast zou dan 
overdag groter zijn, maar ’s avonds en ’s nachts wellicht veel kleiner. Scheffrahn laat daarom de onderdakse 
optie alsnog onderzoeken door de aannemer. Hij weet niet wanneer hij daar meer informatie over krijgt. Als 
hij meer weet, roept hij de mensen van de eerste workshop en andere geinteresseerden weer bij elkaar om 
een keuze te maken. Hij biedt zijn excuses aan hen aan, omdat de eerste bijeenkomst nu achteraf gezien is 
gehouden met onvolledige informatie.  
Geld speelt bij de keuze geen grote rol volgens Scheffrahn; binnen redelijke grenzen kan voor een duurdere 
optie worden gekozen. Wellicht kan de bijeenkomst al volgende week plaatsvinden. Dat is echter allerminst 
zeker. Doeswijk merkt op dat de onderdakse variant ook zorgt voor minder installaties in het zicht.  
 
Volgens de voorzitter is het mooi dat de bewoners hier invloed hebben gehad. Bewoners krijgen geen 
verantwoordelijkheid, maar moeten wel steeds gekend worden; men kan zich er niet achter verschuilen dat 
de bewoners het met iets eens zijn geweest. Scheffrahn beaamt dat. Er spelen volgens hem daarbij ook 
zaken waar bewoners geen zicht op hebben. 
 
Sommeling geeft in antwoord op een vraag van Kesters aan, dat op twee locaties naast de voegen ook de 
panelen mogelijk niet deugen. Samen met de TU Delft wordt bekeken of dat klopt. Het gaat daarbij om een 
lokaal probleem, dat lokaal opgelost wordt. Sommeling weet niet precies welke panelen het zijn, hij zal dat 
uitzoeken.  
 
 

5. Luchtkwaliteit metingen vervolg 
Men stelt het op prijs dat de metingen doorgaan, zeker als de afsluiting van de Utrechtsestraat straks een 
feit is, dan komt er namelijk veel meer verkeer.  
Scheffrahn wil een integrale analyse maken van wat er gemeten gaat worden, de komende periode. Hij heeft 
inmiddels een gesprek gehad met de GGD. Hij heeft voorgesteld om na de bouwvak een soort 
‘miniconferentie’ te organiseren, samen met ongeveer vier mensen uit deze BCU; een medisch deskundige 
en een milieukundige van de GGD en een Arbomedewerker van de aannemer. Daarbij wil hij zaken 
inpluggen vanuit ervaringen van de meetkundige van de GGD. Hij wil gezamenlijk bekijken wat zinvol is en 
wat niet. Sommige stoffen worden reeds door de hele stad gemeten, maar als er tussen de metingen in een 
drukke straat en de metingen in een park al geen verschil zit, dan heeft het ook geen zin om dergelijke 
metingen hier uit te voeren. 
 
Blok meent dat er afgesproken was, dat er eerst een nulmeting plaats zou vinden. Scheffrahn geeft aan dat 
hij wel moet weten wát hij gaat meten. Van Huijstee beaamt dat, er moet goed afgesproken worden wat er 
gemeten gaat worden, anders ontstaat er achteraf discussie.  
 
De voorzitter stelt dat de bijeenkomst zo snel mogelijk plaats moet vinden. Van Huijstee beaamt dat; nu het 
werk stil ligt kan er een goede nulmeting worden uitgevoerd. 
 
 

6. Veiligheid en leefbaarheid 
Wanningen is met Van Dijk en Van Beeten op een van diens laatste werkdagen op pad geweest. Men heeft 
gekeken naar de veiligheid, de sociale veiligheid, de sociale controle, de verkeersveiligheid, de verlichting en 
naar ‘schoon heel veilig’. Ze is bezig met het schrijven van een notitie over haar bevindingen.  
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Van Dijk geeft aan dat het aantal inbraken in de buurt de afgelopen tijd behoorlijk is toegenomen, ook in een 
aantal aanliggende straten. De Weteringbuurt is onderdeel van een gebied waarin surveillance per fiets en 
motor plaatsvindt. Het aantal surveillances is niet afgenomen, eerder toegenomen. In april is er een 
flipperactie geweest, om de inbraakbeveiliging van woningen te testen. Daarbij probeert de politie om met 
hard plastic kaart de deur binnen te komen. Overal waar dat lukt wordt een brief achtergelaten. Vorig jaar is 
er een volledige folderactie over anti-inbraakmaatregelen geweest in de hele Weteringbuurt. Op dit moment 
constateert men een piek aan woninginbraken binnen de Weteringbuurt. Opmerkelijk daarbij is dat 70% van 
de inbraken overdag wordt gepleegd. Kesters vraagt of bij alle inbraken geflipperd is. Van Dijk antwoord 
ontkennend. Kesters vraagt of er door dieven wordt geobserveerd. Van Dijk geeft aan dat ook de politie niet 
kan zien wie wel of niet een inbreker is. Als er een vermoeden is, dan worden er namen genoteerd. Bij een 
schouw viel het op dat iedereen ’s avonds met open gordijnen zit. De huizen zijn dan een etalage voor 
inbrekers. Bewoners moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.  
 
De voorzitter stelt voor dat er in de infobrief nog eens wordt gewaarschuwd voor woninginbraken. 
  
Blok geeft aan dat de buurt heel snel achteruit is gegaan sinds de verzakkingen. Ook op het gebied van 
graffiti. Ze woont er 22 jaar, en het aantal inbraken is nog nooit zo hoog geweest.  
Van Dijk geeft aan dat die bewering niet klopt. In januari 2006 was er ook een piek aan woninginbraken. Op 
dat moment was de hele bouwpunt nog aan een andere zijde. Het zijn golfbewegingen. 
 
Wanningen gaat kijken wat er op het gebied van preventie gedaan kan worden. Cameratoezicht ligt politiek 
moeilijk. Volgens Doeswijk hangt er op de hoek van de Prinsengracht een camera van Max Bögl. Misschien 
kan er nog een camera komen? 
 
Van Huijstee stelt dat men ook via de achterkant inbreekt, zeker sinds er panden leegstaan. Hij heeft schade 
van een inbraakpoging. Zijn strip was echter goed en hij heeft pinsloten.  
 
De beveiliging van Max Bögl zou wellicht ook vaker kunnen surveilleren door de buurt. Wanningen neemt dit 
mee in haar voorstel. 
 
Wanningen meldt dat de fietsers momenteel nog langs de trambaan rijden. Op de ventweg is dus ’s avonds 
en ’s nachts weinig verkeer. Per 1 september worden de fietsers weer over de ventweg geleid. Hierbij zullen 
verkeersbegeleiders worden ingezet.  
 
In november 2008 heeft een lichtschouw plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is er een extra 
lantaarnpaal gekomen en zijn er lampen vervangen door exemplaren met een hogere lichtintensiteit. 
Daarnaast ligt er de wens voor het aanlichten van het kunstwerk van Doeswijk. Wanningen komt met een 
voorstel. 
 
Op het gebied van ‘schoon heel veilig’ heeft Wanningen weinig ontdekt. Ze zal apart naar het rommelige 
pleintje gaan kijken. Opmerkingen zijn altijd welkom. Alle panden die van de gemeente zijn worden graffitivrij 
gemaakt. Ze hoopt dat alle panden in de buurt binnenkort door het stadsdeel helemaal vrij van graffiti 
worden gemaakt. Van Dijk geeft aan dat pandeigenaren een abonnement af kunnen sluiten om steeds als er 
iets gebeurt, de boel schoon te laten maken.  
Volgens Blok is de hoeveelheid graffiti groter geworden sinds er huizen leegstaan. Mevrouw Frijda geeft aan 
dat de overlast vaak verdwijnt als er een aantal keer achter elkaar meteen schoongemaakt wordt. 
 
Wanningen is ook langs de oversteek gelopen. De hekken zijn inmiddels afgeschuind waar dat mogelijk is, 
er staat wel een paal die niet weggehaald of verplaatst kan worden.  
 
Kesters heeft voor de deur een greenwheels parkeerplaats. De sleutelpaaltjes zijn voor de plek gezet, dus 
men kan er niet achteruit inparkeren. Als de paaltjes 2,5 m opschuiven dan is het probleem opgelost, dan 
kan er achteruit ingestoken worden. 
 
Er wordt geconstateerd dat de heer Scheffer soms langskomt en zaken regelt of belooft. Op zich is dat niet 
erg, maar er moet geen situatie ontstaan waarbij sommige buurtbewoners zomaar af en toe ‘cadeautjes’ 
krijgen, en andere niet. Wanningen en Laureij bespreken de zaak met Scheffer.  
 
De Weerd geeft aan dat snelheidshandhaving op de Vijzelgracht een aandachtspunt blijft. Van Dijk beaamt 
dat. Hij stelt echter dat het niet mogelijk is om daar snelheidscontroles uit te voeren, omdat de afstanden 
daar wettelijk gezien te kort voor zijn. Eventueel kan er een roodlichtcamera bij de 
voetgangersoversteekplaats komen.  
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Volgens de voorzitter is het punt helder en urgent. Het wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.  
 

7. Rondvraag 
 

Van Dijk meldt dat twee aanwezigen te maken hebben gehad met een poging tot inbraak. Hij geeft aan dat 
het van belang is dat ook daarvan aangifte wordt gedaan. Het aantal aangiftes speelt mee bij het inzetten 
van surveillances. 

 
Doeswijk is bezig geweest met een plan voor het aanlichten van zijn foto’s. Men wilde er bouwlampen 
opzetten, schilderijlampjes geven echter een mooier effect.  

 
De heer De Knegt informeert naar de betekenis van de werkzaamheden van Waternet. Wanningen geeft 
aan dat dit nog niet precies bekend is. Afgelopen donderdag is het plan vastgelegd, ze kent de details nog 
niet. Sommeling stelt dat de werkzaamheden vooral van binnenuit uitgevoerd gaan worden. Er komt een 
bewonersbrief over.  

 
De Weerd meldt dat er twee commissievergaderingen en een uitgebreide raadsvergadering zijn geweest 
over het rapport Veerman. Tijdens de volgende vergadering van de BCU wil hij nagaan wat men heeft 
overgehouden aan het rapport. Wat moet er allemaal, wat is er toegezegd? Hoe moet de rapportage van het 
najaar hier besproken worden? Het gaat grotendeels om verdere ondersteuning van bewoners en 
ondernemers.  

 
De voorzitter geeft aan dat op 24 augustus de eerstvolgende vergadering van de BCU plaatsvindt. Het 
college heeft het rapport grotendeels overgenomen. Ook uit de raad kwamen toezeggingen. Hoe gaat de 
gemeente met de bewoners om? Komt de afdeling bestuurscontacten wel of niet terug? Wat zijn op 
praktisch niveau de consequenties van Veerman? Hij wil dat de wethouder zich er ook aan committeert.  

 
Volgens De Weerd heeft de wethouder melding gemaakt van een raamwerk dat er is, dat wil De Weerd hier 
graag bespreken.  

 
Scheffrahn wil het voortouw nemen in het kijken naar de praktische uitwerkingen van Veerman. Hij heeft 
daar echter wel tijd voor nodig. Het is de vraag wat de aanbevelingen operationeel betekenen. De Weerd en 
Scheffrahn nemen hierover contact met elkaar op. Een conceptstuk zou volgens de voorzitter fijn zijn, zodat 
de BCU nog zaken kan veranderen in voorlopige plannen. Scheffrahn wil als contractmanager wel graag 
alleen afspraken maken die hij kan nakomen. Hij geeft aan gebonden te zijn aan afspraken die op een hoger 
niveau worden gemaakt.  

 
Blok heeft een praktische vraag over panden op de hoek van de Derde Weteringdwarsstraat. Die zijn nu van 
de Noord/Zuidlijn. Het hoekpand is antikraak bewoond, het pand ernaast staat leeg. Wat gaat ermee 
gebeuren. En wat gaat er met de winkel van Rodriguez gebeuren? Ze hoopt dat ze bewoond kunnen gaan 
worden, om de leefbaarheid van de buurt te vergroten. Scheffrahn zal uitzoeken wat de stand van zaken is 
en wat er mogelijk is.  

 
Sommeling meldt dat men op dit moment bezig is met een aanvraag voor werktijdenontheffing. Tijdens de 
werkzaamheden rondom de vrieslansen wordt er vier dagen per week, twaalf uur per dag gewerkt. Voor de 
periode daarna wordt een vergunning aangevraagd om tot ’s avonds 22.00 uur door te mogen werken. In 
principe wordt er van 7.00 tot 19.00 uur gewerkt, maar voor de veiligheid en kwaliteit van het werk kan het 
nodig zijn om ’s avonds incidenteel langer door te gaan.  

 
Doeswijk geeft aan dat men dat niet wil. Men heeft eerder een rechtszaak aangespannen in een soortgelijk 
geval. 
 
Scheffrahn meldt dat men ernaar streeft om vijf dagen in de week van 7.00 tot 19.00 uur te werken, en niet 
in het weekend. Het is vanuit de contractleiding de intentie om dat te doen. Het is echter lastig om harde 
afspraken te maken. Soms kunnen er dingen gebeuren die het noodzakelijk maken om buiten deze tijden 
door te gaan. Er kan dan niks gedaan worden. Bij de stort voor de kopwand moest men tot kwart over acht 
doorgaan. Als er geen werktijdenontheffing is, is men in overtreding en dergelijke overtredingen begaat 
Scheffrahn niet graag. Het is echter ieders goed recht om bezwaar aan te tekenen.  
Doeswijk geeft aan dat er al een keer een kort geding is gevoerd; dat kost tijd, energie en geld. Het is 
destijds verloren omdat men tegen een enorme macht moest vechten. Men had drie zeer goede advocaten 
tegen zich. Als er een werktijdenontheffing komt, dan zal de aannemer er volgens hem gebruik van maken 
om elke avond te werken. Dat moet niet gebeuren.  
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De voorzitter geeft aan dat hij punten van deze aard voortaan als agendapunt wil bespreken. 
 
Scheffrahn geeft aan dat hij naar eer en geweten een project uitvoert. Soms wordt de balans van geld en 
overlast opgemaakt, die valt niet altijd uit in het voordeel van de bewoners. Ultiem gaat hij niet over dit soort 
zaken. Soms kan hij eraan gehouden worden om mee te gaan in zaken waar hij liever niet in meegaat. Hij 
kan niet beloven dat hij de bewoners in de toekomst nooit meer onaangenaam zal verrassen.  
Als een aannemer na 19.00 uur ’s avonds wil werken, moet deze aannemer toestemming van het 
projectbureau krijgen. Of toestemming altijd wordt aangevraagd is een tweede. Doet een aannemer dat 
echter niet, dan kan hij op de vingers getikt worden. In het contract staat dat er van 7.00 tot 19.00 uur 
gewerkt mag worden. Scheffrahn geeft aan dat iedereen overtredingen meteen door moet geven. Dan kan 
hij direct contact opnemen met de aannemer.  
 
Doeswijk geeft aan dat hij respect heeft voor de manier waarop Scheffrahn werkt, maar dat hij niet blij is met 
deze mededeling. Scheffrahn begrijpt en waardeert de opmerking van Doeswijk.  

 
Van Zwieten geeft aan dat eerder gezegd is dat men geen controle had over aannemers die te vroeg 
begonnen. Onderaannemers maakt het niets uit wat de regels zijn. Voor negen uur is er toch geen controle.  
 
Scheffrahn geeft nogmaals aan dat hij direct contact opneemt met aannemers en onderaannemers als men 
zich niet aan de werktijden houdt.  

 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Actielijst nr. 105 
 

98-3 Melden GVB overschrijding 30 km p/u door trambestuurders. (Blijft constant een 
actiepunt) 

Opvolger 
Van Beeten 

100-1 Melding aan de heer Van Dijk t.a.v. noodzaak tot extra controle in de buurt van 
verzakte panden i.v.m. onveilig gevoel bij omwonenden. (Blijft constant een 
actiepunt) 

Opvolger 
Van Beeten 
en Laureij 

104-1 Nagaan of de toezegging omtrent het pand van mevrouw Blok is nagekomen. Laureij 
104-5 Bord met doodlopende straat voor voetgangers bij Eerste Weteringdwarsstraat 

weghalen. 
Van Beeten 

105-1 Brief naar directe omwonenden over overlast door het grouten. Laureij 
105-2 Uitzoeken welke panelen niet deugen. Sommeling 
105-3 ‘Miniconferentie Luchtkwaliteit’ organiseren. Scheffrahn 
105-4 Afvaardiging voor ‘miniconferentie Luchtkwaliteit’ leveren. Bewoners en 

winkeliers 
105-5 Voorstel extra surveillance Max Bögl. Wanningen 
105-6 Voorstel voor aanlichten kunstwerk van Doeswijk. Wanningen 
105-7 Met Scheffer in gesprek gaan over een consequente en helder manier van 

toezeggingen doen aan bewoners. 
Laureij en  
Wanningen 

105-8 Mogelijkheden voor snelheidshandhaving of preventieve maatregelen bekijken. Dit 
punt agenderen voor de volgende vergadering. 

Wanningen 
en Van Dijk 

105-9 Praktische uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Veerman uitwerken. De Weerd en 
Scheffrahn 

105-10 Uitzoeken wat er met de panden op de hoek van de Derde Weteringdwarsstraat 
gaat gebeuren. Ze zijn van de Noord/Zuidlijn. Kunnen ze bewoond gaan worden? 

Scheffrahn 

 
 
VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 

BBB BergBezinkBassin: een ondergrondse bak waar een teveel aan rioolwater tijdelijk wordt opgevangen 
BCU BegeleidingsCommissie Uitvoering 
BLVC Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie 
BOG Boor Ontvangst Gereed 
BWT Bouw- en Woning Toezicht 
CVC Centrale Verkeers Commissie. Adviseert stadsbestuur over langdurige en definitieve profielen op het 

hoofdnet auto en rail. 
DIVV Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
DMB Dienst Milieu- en Bouwtoezicht 
EKB Externe Kwaliteits Borging 
GVB Gemeente Vervoer Bedrijf 
(H)DT (Hoofd) Dagelijks Toezicht 
KBG Klankbordgroep voor herinrichting Vijzelgracht 
LBG Lijnbaansgracht 
NAP Nieuw Amsterdams Peil 
NZL Noord/Zuidlijn 
PBNZL Projectbureau Noord/Zuidlijn 
TBM Tunnelboormachine 
TM Tijdelijke Maatregelen 
VZG Vijzelgracht 
Wévé Wetering Verbetering 
WWU Werkgroep Werk in Uitvoering. Deze werkgroep beoordeelt werken op, aan en in de openbare ruimte, 

om de (gevoelsmatige) overlast voor het verkeer binnen aanvaardbare grenzen te houdt. 


