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Noord/Zuidlijn - Secretariaat
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zie presentielijst

1.

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

1.1

Mededelingen
Geen

2.
-

VORIG VERSLAG 06
Dhr. Harm sr. stelt nog altijd vraagtekens bij de geplaatste verkeersborden. Volgens dhr. H.
van Beeten staan de juiste borden op de juiste plaatsen.
In het vorig verslag stelt dhr. A. van Zwieten een vraag over metingen naar
verkeerstrillingen, hierop kan worden gemeld dat de monitoring aan staat. Het gaat om
onder- en bovengrondse monitoring.
Er zijn nog steeds problemen met een aantal straatlantaarns. Er zal de komende week
geschouwd worden en in de volgende BCU wordt hierop teruggekomen door dhr. H. van
Beeten.

-

-

3.

STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1
-

Afgelopen twee weken
Dhr. B. Vroon licht met behulp van tekeningen de werkzaamheden van de afgelopen twee
weken toe.
Helaas is het nachtwerk van de afgelopen dagen iets uitgelopen vanwege de vele regen. Er
zullen nog vier nachten nodig zijn om al het achterstallig werk af te kunnen ronden.
Verder zijn alle geplande werkzaamheden, om de stap richting fase 2 te maken, uitgevoerd.
Mw. M. Blok vraagt of nachtwerk op lange termijn kan worden aangegeven zodat bewoners
evt. hun maatregelen kunnen treffen tegen de geluidsoverlast. Er wordt meer duidelijkheid
gevraagd, maatregelen treffen kost ook tijd.
Er wordt gevraagd waarom het nachtwerk toch gewoon doorgaat, terwijl daar afspraken
over zijn gemaakt. Dhr. B. Vroon heeft reeds verklaard dat dat te wijten is aan het slechte
weer. Toch wensen de aanwezigen meer communicatie en dat afspraken worden
nagekomen. D.w.z. nachtwerk volgens afspraak en niet daarbuiten.
Op initiatief van dhr. A. Wassenberg komt van de aanwezigen het voorstel de vier nachten
nachtwerk te accepteren, mits het goed wordt geregeld en het daarna ook afgelopen is.
Dit voorstel wordt aangenomen maar met uitzondering van calamiteiten en
weersomstandigheden, die zijn immers niet te plannen. Eventuele calamiteiten zullen in
een volgende BCU worden verklaard.
Ook wordt afgesproken dat indien calamiteiten voor 17.00 uur bekend zijn, deze worden
vermeld op de internetsite www.noordzuidlijn.amsterdam.nl
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3.2
-

-

-

Mw. E. Jonathans stelt voor om in overleg met het GVB het nachtwerk van het GVB in
kaart te brengen.
Tramhalte Prinsengracht is i.v.m. de bouw van het station Vijzelgracht opgeheven. Dhr. H.
van Beeten voegt hieraan toe dat er wel gekeken is naar een halte ter hoogte van Albert
Heijn, maar dat dat verkeerstechnisch te gevaarlijk is. Dit vormt een probleem voor o.a.
mensen die slecht ter been zijn. Dhr. H. van Beeten zal kijken of er verkeerslichten bij de
halte Keizersgracht geplaatst kunnen worden.
Onduidelijkheden voor weggebruikers veroorzaken problemen en agressie, volgens dhr.
H.van Beeten is dit vooral een mentaliteitskwestie van de weggebruiker zelf, de
verkeersborden en belijningen zijn juist geplaatst. Op verzoek zal de fietsroute rond het
circuit geschouwd worden.
De uitstekende kabels op de brug Lijnbaansgracht maken de stoep gevaarlijk smal. Dit is
door de aannemer al zo goed mogelijk opgelost door de kabels samen te binden en alle
kabels van mantelbuizen te voorzien zodat zij niet gevaarlijk zijn. Eind fase 2 zullen deze
kabels worden verwijderd, dan is het probleem verholpen.
Komende twee weken
Dhr. B. Vroon licht, opnieuw met behulp van tekeningen, het werk van de komende twee
weken toe.
Vanaf 22 oktober 2002 zal het verkeer vanaf het Frederiksplein richting Weteringcircuit
worden omgeleid. Tramverkeer blijft wel gehandhaafd.
Al het verkeer vanaf het Weteringcircuit richting Vijzelstraat zal voorlopig over de
voormalige trambaan stad-in worden geleid.
Laden en lossen aan de Vijzelgracht zal mogelijk worden gemaakt op speciale laad- en
loshavens. Via bruggen met leuningen zullen de winkels bereikbaar zijn.
Er worden 3 doorsteekplaatsen gecreëerd gedurende fase 2.
Ook wordt begonnen aan een aantal voorbereidende werkzaamheden voor fase 3. Met
name het slaan van de damwand Vijzelgracht/Lijnbaansgracht. Dit zal gedurende 3 à 4
dagen veel geluidsoverlast veroorzaken, maar alleen overdag en niet continue.
Tevens zal worden begonnen met het verleggen van kabels, leidingen en riolering. Dit zal
totaal zo’n 15 weken in beslag gaan nemen.
In de F. Simonszstraat zal een persinrichting worden geplaatst, deze zal gedurende de
periode dat hij in gebruik is geen geluidsoverlast veroorzaken.

4.
RONDVRAAG
Vraag dhr. W. Vroom:

Kan er een oplossing komen voor het snelheidsprobleem op de
ventweg Vijzelgracht? Auto’s rijden er nu veel te hard.
Antwoord Mw. M. de Boer/
Wij gaan kijken naar evt. snelheidsremmende maatregelen. In de
Dhr. H. van Beeten:
volgende BCU zal e.e.a. besproken worden.
Klacht Mw. M. Blok
De verkeersregelaars op het Weteringcircuit doen naar haar
mening hun werk niet goed.
Hierover verschillen de aanwezigen sterk van mening.
Dhr. H. van Beeten:
Volgens hem doen ze waar ze voor zijn ingehuurd en zijn er nog
geen klachten, behalve deze.
Opmerking dhr. H. van Beeten: Er was een algemene klacht over stankoverlast, dhr. H. van Beeten
heeft contact gehad met DWR. Zij gaan dit oplossen door het
plaatsen van nieuwe rioolafsluiters.

5.

VOLGENDE VERGADERING
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De volgende vergadering zal plaatsvinden op 4 november 2002 om 17.00 in de keet aan de
Lijnbaansgracht.

6.
SLUITING
Mevrouw E. Jonathans bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 18.30 uur de
vergadering.
PRESENTIELIJST
Bewoners/Belanghebbenden
Mevrouw M. Derksen
Mevrouw A. Peperkoorn
Mevrouw B. Lendt
Mevrouw A. Dorsman
Mevrouw E. v/d Voort
Mevrouw M. v/d May
Mevrouw S.A. Janssen
Mevrouw P. van Hulsen
Mevrouw M. Blok
De heer W. Vroom
ABN AMRO
Autobedrijf Wassenberg
WéVé
Jos Harm
Politie

mevrouw A. Bruin
de heer Wassenberg
de heren B. Roos en A. van Zwieten
de heren J. Harm sr. en jr.
mevrouw M. de Boer

Aannemer Seignette
De heer M. de Bruijn
Stadsdeel Amsterdam Centrum
De heer H. van Beeten
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.
De heer B. Vroon
Projectbureau Noord/Zuidlijn
Mevrouw E. Jonathans
Mevrouw P. Groot
Mevrouw S. de Klerk (notulen)
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