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BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
Noord/Zuidlijn - Secretariaat
4-11-2002, 17.00-18.00
Zie presentielijst

1.

OPENING EN MEDEDELINGEN
Arie Klinkert, manager omgeving en plaatsvervangend voorzitter voor de afwezige Ellen
Jonathans, opent de vergadering en heet allen welkom.

1.1

Mededelingen
Geen

2.
-

VORIG VERSLAG 06
Een aantal straatlantaarns werkt nog steeds niet, de aanwezigen geven een opsomming:
Op het Weteringcircuit, op de vluchtheuvel bij de tramhalte.
Eveneens op het circuit achter de tramhalte; de halte is dus onverlicht.
Op de hoek bij café Mulder.
Voor de Gelaghkamer.
Op de hoek van de Nieuwe Looiersstraat.
3 lantaarns op de Lijnbaansgracht.
De lantaarn op de hoek van de Nieuwe Wetering die brandt dag en nacht.
Dhr. H. van Beeten zegt toe dat deze lantaarns zullen worden gecontroleerd en
gerepareerd.
Mw. M. de Boer geeft aan dat de eerder ter sprake gekomen snelheidsremmende
maatregelen niet mogelijk zijn. Wel zijn er diverse snelheidscontroles uitgevoerd en dat zal
men voorlopig ook blijven doen. Tevens zijn er in opdracht van dhr. H. van Beeten borden
geplaatst met de tekst “Denk aan onze kinderen”.
De bebording in de F. Simonszstraat is niet logisch; aan het begin van de straat een bord
Verboden in te rijden en verderop in de straat een bord Doodlopend. Dit laatste bord zal
vooraan in de straat gezet worden. Dhr. B. Vroon zal dit op 5 november ’02 in orde maken.
3.

STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1

Afgelopen twee weken
Dhr. R. Oliemans licht met behulp van een tekening de werkzaamheden van de afgelopen
twee weken toe.
Tevens biedt hij zijn excuses aan voor de wijze waarop de overgang van de
werkzaamheden van fase 1 naar fase 2 hebben plaatsgevonden.
Mw. M. Blok vraagt of de afgesproken 4 nachten nachtwerk nu voorbij zijn. Dhr. Oliemans
geeft aan dat het vanwege de weersomstandigheden zelfs 5 nachten zijn geworden, maar
dat het nachtwerk nu voorlopig voorbij is.
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3.2

Komende twee weken
Dhr. B. Vroon licht eveneens met een tekening de werkzaamheden van de komende twee
weken toe.
aangekondigd wordt dat er op een zondag gewerkt gaat worden aan een fikse
opknapbeurt van het plantsoen op het Weteringcircuit. In de volgende BCU wordt
aangegeven welke zondag dat zal zijn.
Tussen nu en 4 weken, afhankelijk van de komende WWU, wordt ook de tijdelijke
bestrating opgeknapt. In de volgende BCU zal hier meer over bekend zijn.
Er zal nog volop gewerkt worden aan het verleggen/vernieuwen van de kabels en
leidingen vanaf de Prinsengracht richting het Weteringcircuit.
Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan de riolering in tegengestelde richting.
De werkzaamheden aan het riool bij café Mulderduren nog ongeveer 2 weken.
Dhr. A. van Zwieten vraagt hoe het nu met de ophaal van het huisvuil is geregeld, want
daarover bestaat nogal wat verwarring.
Dhr. B. Vroon geeft aan dat plaatsing van het huisvuil aan de westkant van de Vijzelgracht
gebeurt voor de deur en niet meer zoals eerder aan de kopse kant van de straat. Voor de
Oostkant is er een nieuwe regeling getroffen.
Mw. M. Blok merkt op dat er een enorme dieselgeur in de Weteringdwarsstraten hangt. De
bron is echter niet bekend. Dhr. H. van Beeten dit zal tijdens de schouw met de dienst
Verkeerspolitie onderzoeken.

4.
RONDVRAAG
Vraag mw. L. Corvers:

Wanneer is de linksafbeweging voor fietsers vanaf de Vijzelgracht
richting Frederiksplein voor het circuit langs weer mogelijk?
Antwoord dhr. B. Vroon:
Op de nieuwe tekeningen staat de linksafmogelijkheid niet meer,
het is dus niet duidelijk of dit nog terugkomt. Dit wordt
meegenomen in de schouw.
Vraag Mw. M. Blok:
De parkeerruimte voor bewoners naast de bouwkeet wordt steeds
beperkter, omdat er steeds meer ruimte voor de bouw wordt
ingenomen. Is dit blijvend?
Antwoord dhr. H. van Beeten: Dit is slechts een tijdelijke oplossing voor de aannemer die het pand
op de hoek Lijnbaansgracht/Vijzelgracht renoveert.
Algemene vraag:
Is het taxiverkeer nu wel of niet toegestaan over de trambaan te
rijden?
Antwoord dhr. A. Klinkert:
In overleg met de Verkeerspolitie, zal hier na deskundig advies een
besluit over worden genomen. Dit besluit zal spoedig volgen.
Ook zal de situatie in de komende schouw worden bekeken.
Vraag dhr. J. Harm sr.:
Wanneer is er weer een fatsoenlijk trottoir aan de Vijzelgracht? En
hoe zit het met de verantwoordelijkheid als er iets mis gaat i.v.m.
de opbreking?
Antwoord dhr. B. Vroon:
Eind januari 2003 zal het trottoir hersteld zijn.
Voor schadeclaims kunt u terecht bij
Schadebureau Noord/Zuidlijn
Rokin 98-1
Telefoon:020-3449500 internet: www.schadebureau-nzlijn.nl
Vraag mw. A. Peperkoorn:
Komt er ook een Abri op de tijdelijke halte?
Antwoord dhr. R. Oliemans:
Jazeker, zeer binnenkort komen er 2 abri’s stad-in.
Opmerking mw. A. Peperkoorn: De paal op de tramhalte is door verhuizers niet goed
teruggeplaatst.
Antwoord dhr. H. van Beeten: Dit zal worden bekeken in de schouw en worden hersteld.
Opmerking mw. A. Derksen:
De oversteekplaats over de rijbaan op het Weteringcircuit is naar
haar idee erg onveilig.
Antwoord dhr. R. Oliemans:
Dit is inmiddels verholpen.
Vraag dhr. B. Roos:
De brug Prinsengracht/Vijzelgracht is nu versierd met betonnen
blokken, komt hier niets leukers voor in de plaats?
Antwoord dhr. H. van Beeten: Dit is voor de veiligheid, maar zoals in een eerder BCU vermeld
zijn suggesties nog steeds van harte welkom.
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5.
VOLGENDE VERGADERING
De volgende zal plaatsvinden op 18 november 2002 om 17.00 uur in de keet aan de
Lijnbaansgracht.
6.
SLUITING
De heer A. Klinkert bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 18.00 uur de
vergadering.
PRESENTIELIJST
Bewoners/Belanghebbenden
Mevrouw M. Derksen
Mevrouw A. Peperkoorn
Mevrouw L. Corvers
Mevrouw A. Dorsman
Mevrouw M. Blok
De heer H. van den Bey
ABN AMRO
Autobedrijf Wassenberg
Café Mulder
WéVé
Jos Harm
Politie

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

Aannemer Heymans
De heer Koopman
Stadsdeel Amsterdam Centrum
De heer H. van Beeten
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.
De heer R. Oliemans
De heer B. Vroon
Projectbureau Noord/Zuidlijn
De heer A. Klinkert
Mevrouw P. Groot
Mevrouw S. de Klerk (notulen)
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