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BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
Noord/Zuidlijn - Secretariaat
18 november 2002, 17.00-18.00 uur
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 07

-

In de vorige BCU is gevraagd of taxiverkeer is toegestaan op de trambaan.
Inmiddels is duidelijk dat dat is toegestaan. De taxichauffeurs dienen zich wel aan de
gestelde 30km snelheidslimiet te houden.
Het GVB heeft eveneens aan haar trambestuurders verzocht zich aan deze snelheidslimiet
te houden.
De heer B. Vroon heeft een verschoning op het vorige verslag; de werkzaamheden aan het
riool bij café Mulder zijn weliswaar afgerond, de afronding van de
straatwerkzaamheden moet nog plaatsvinden.

-

3.

STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1

Afgelopen twee weken
Dhr. B. Vroon licht met behulp van een tekening de werkzaamheden van de afgelopen twee
weken toe.
We zijn vanaf week 43 aangeland in de 2e fase en maken ruimte voor de diepwanden van
het station Vijzelgracht wat straks gebouwd gaat worden .
Het eerdere plan om bruggen haaks op de gevel te plaatsen bij iedere winkel/woning ingang
heeft plaatsgemaakt voor een 2 meter breed voetpad langs de gevel waar
rioolwerkzaamheden plaatsvinden.

-

3.2

-

Komende twee weken
Dhr. B. Vroon licht opnieuw met een tekening de werkzaamheden van de komende twee
weken toe.
Zoals reeds genoemd gaat er de komende twee weken gewerkt worden aan de afronding
van de straatwerkzaamheden bij café Mulder.
Er zal worden begonnen met de aanleg van een nieuwe put/kolk voor het riool aan de
Vijzelgracht.
Het kabelwerk zal van het oude op het nieuwe net worden aangesloten.
Voor uitvoering van deze werkzaamheden zullen de Nieuwe Looierstraat en de
Noorderstraat afgewisseld worden afgesloten.
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4.

In het weekend van 30/11 op 1/12 zal het straatwerk op het Weteringcircuit worden
afgemaakt. Dat wil zeggen op 30/11 worden de klinkers verwijderd en op 1/12 worden deze
vervangen door asfalt. Ook zal de belijning worden aangebracht.
Al deze werkzaamheden zullen overdag plaatsvinden.
Meer informatie over deze weekendwerkzaamheden leest u in de Bewonersbrief die u in de
loop van de komende week zult ontvangen.
Mw. Corvers vraagt of er niets gedaan kan worden aan de weg over de brug naar de
brouwerij; hier is de weg erg slecht. Dhr. Vroon meldt dat dit niet het werk is van de
Noord/Zuidlijn, maar dat hij toch gaat proberen hier iets aan te veranderen.
Dhr. Wassenberg vraagt of er in verband met de rioolwerkzaamheden nog omleidingen
plaatsvinden. Dhr. Vroon antwoord dat dat komende week niet zo zal zijn, maar die week
daaropvolgend wel. Dit zal dezelfde omleiding zijn als een aantal weken geleden.
Dhr. Vroon zal dhr. Wassenberg op de hoogte houden.
Dhr. Roos vraagt wanneer de haakse kruising op het circuit ook voor fietsers toegankelijk
wordt. Dhr. Vroon verteld dat dit in fase 3 (3-2-2003/11-4-2003) moet gaan gebeuren, nu is
er alleen nog toegang voor voetgangers.
RONDVRAAG

Dhr. B. Roos vraagt:

Hoewel dit een vraag is voor de nabije toekomst; Is men al gestart
met het maken van een definitief inrichtingsplan van de openbare
ruimte?
Antwoord dhr. H. van Beeten: Het stadsdeel is al geruime tijd bezig met het maken van plannen
m.b.t. de herprofilering. Dit zal door hem persoonlijk worden
teruggekoppeld met WéVé.
Mw. Mulder vraagt:
Is er videobewaking op de Vijzelgracht? Dit met het oog op het
ingegooide raam van het café afgelopen nacht.
Antwoord dhr. B. Vroon:
Er is geen videobewaking. Wel zal hij samen met mw. Mulder de
schade opnemen en dit melden bij het Schadebureau.
Mw. Corvers vraagt:
Komt de linksafbeweging voor fietsers voorlangs het circuit nog
terug?
Antwoord dhr. H. van Beeten: Volgens de Verkeerspolitie heeft deze linksafbeweging nooit
bestaan.
Hij zal opnieuw contact opnemen met de Verkeerspolitie, omdat
enkele buurtbewoners aangeven dat de linksafbeweging wel
bestaan heeft.
5.
VOLGENDE VERGADERING
De volgende zal plaatsvinden op maandag 2 december 2002 om 17.00 uur in de keet aan de
Lijnbaansgracht.
6.
SLUITING
Mevrouw Ellen Jonathans bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 18.00 uur de
vergadering.
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PRESENTIELIJST
Bewoners/Belanghebbenden
Mevrouw M. Derksen
Mevrouw A. Peperkoorn
Mevrouw L. Corvers
De heer H. van den Berg
ABN AMRO
ABN AMRO
Autobedrijf Wassenberg
Café Mulder
Harm B.V.
WéVé
Politie

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

Aannemer Seignette
De heer F. de Goey
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
Mevrouw E. Jonathans
Mevrouw S. de Klerk (notulen)
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