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1.
OPENING EN MEDEDELINGEN
Ellen Jonathans, coördinator projectbegeleiding en voorzitter, opent de bijeenkomst heet allen
welkom.
1.1

Mededelingen
Geen mededelingen

2.
-

VORIG VERSLAG 04
De heer B. Roos meent dat zijn opmerking over het betonbed in het vorige verslag
verkeerd is opgenomen. Het verslag zal worden aangepast.
De heer J. Harm stelt nog steeds vraagtekens bij het aantal en soort verkeersborden die
geplaatst zijn in de Nieuwe Looierstraat. Hij meld dat er nu weer een nieuw bord bord staat
waarvan de bedoeling hem onduidelijk is.

-

3.

STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1
-

Afgelopen twee weken
De heer R. Oliemans licht met behulp van een tekening de werkzaamheden van de
afgelopen twee weken en voornamelijk die van afgelopen weekend toe.
De heer B. Roos vraagt of er een evaluatie komt over de werkzaamheden van afgelopen
weekend en over de omleidingen. Hij plaatst daarbij nog een opmerking over het probleem
dat zich heeft voorgedaan op de Spiegelgracht. Het afplakken van de verkeersborden had
proffessioneler gemoeten, niet met zwart afplaktape. Dit veroorzaakte verkeersproblemen
in beide richtingen. Pas na verwijdering van de tape ging dit stukken beter. De heer R.
Oliemans antwoordt dat de borden volgens hem niet door het werk zijn afgeplakt.
Door alle aanwezigen wordt nadrukkelijk opgemerkt dat men zéér tevreden is over de
organisatie en uitvoering van het afgelopen weekend. Men heeft vrijwel nergens last van
gehad en men heeft goed kunnen slapen. Dit mag als een compliment worden genoteerd!

-

-

3.2
-

Komende twee weken
De heer R. Oliemans licht opnieuw met behulp van een tekening toe dat de komende twee
weken zullen worden besteed aan de voorbereiding van de 2e fase en afronding van de 1e .
Er zal in de komende anderhalve week hard gewerkt worden aan een nieuwe halte op het
Weteringcircuit, deze zal dan ook over een dag of 10 bereikbaar zijn en in gebruik worden
genomen.
In de komende Nieuwsbrief zal o.a. de exacte locatie worden vermeld.
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-

-

Om het tramspoor af te maken zullen er de komende nachten nog zo’n 25 lassen moeten
worden uitgevoerd. Dit nachtwerk duurt tot en met volgende week.
Op langere termijn zal het circuit een flinke opknapbeurt krijgen en tevens worden voorzien
van zowel een doorsteek voor fietsers als één voor voetgangers.
Door de aanwezigen wordt nog de opmerking geplaatst dat een aantal straatlantaarns
gerepareerd of vervangen dient te worden, hiertoe zal een controleronde worden
uitgevoerd.
Tevens wordt er door de aanwezigen nogmaals geïnformeerd naar de mogelijkheden om
toch in het weekend een extra doorsteek over het bouwterrein te realiseren. Volgens de
heer H. van Beeten heeft de Verkeerspolitie hier een negatief advies op gegeven. Een en
ander zal verder worden uitgezocht.

4.
RONDVRAAG
Vraag van dhr. A. van Zwieten:
Antwoord mw. M. de Boer:
Vraag van dhr. A. van Zwieten:

Antwoord
Vraag van dhr. B. Roos:
Antwoord mw. E. Jonathans:

Hoe gaat de Politie om met handhaving van de
verkeerssnelheid?
Overtredingen vallen erg mee en als ze er al zijn dan
vrijwel alleen ’s nachts.
Worden er metingen uitgevoerd naar de verkeerstrillingen
in verband met het gevaar van de verplaatsing van
afzettingen?
Hier zal door de heer Oliemans over na worden gedacht.
Wat gebeurt er met de asfaltdriehoek op de brug over de
Prinsengracht?
Suggesties uit de buurt zijn van harte welkom, bijvoorbeeld
in de vorm van plaatsing van een plantenbak.

5.
VOLGENDE VERGADERING
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 21 oktober 2002 om 17.00 uur in de keet aan de
Lijnbaansgracht
6.
SLUITING
Mevrouw E. Jonathans bedankt en ieder voor zijn aanwezigheid en sluit om 18.00 uur de
vergadering.
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