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BegeleidingsCommissie Uitvoering
Noord/Zuidlijn - Secretariaat
16 december 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
De heer H. van Beeten laat wegens ziekte verstek gaan.
Mevrouw E. Jonathans zal de eerstvolgende BCU vergadering de voorzittershamer
overdragen aan mevrouw C. Metz, projectbegeleider station Vijzelgracht. Mevrouw P. Groot
zal zich nu volledig gaan richten op station Rokin.

2.

VORIG VERSLAG 09
Geen opmerkingen.

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.
Er is enige achterstand in de geplande werkzaamheden geslopen vanwege het vorstverlet,
zo heeft men geen rioolwerkzaamheden kunnen uitvoeren.
Op donderdag 12 december hebben zich problemen met de verkeersinstallatie op het
circuit voorgedaan, o.a. het voetgangerslicht bij de lange voetgangersoversteekplaats
Vijzelgracht/Weteringcircuit functioneerde niet naar behoren. Hiervoor wordt een passende
oplossing gezocht en aansluitend zal de verkeersinstallatie weer in werking worden gesteld.
Deze problemen zijn niet het gevolg van werkzaamheden aan de Noord/Zuid lijn.
Het fietspad voorlangs bij Café Mulder zal deze week gereed zijn.

-

3.2

-

-

Komende twee weken
Dhr. B. Vroon licht opnieuw met een tekening de werkzaamheden van de komende twee
weken toe.
Wegens betere weersvooruitzichten zal er vanaf maandag 16 december weer gewoon
gewerkt worden. Men zal dan proberen de werkzaamheden die vanwege de vorst vertraging
hebben opgelopen, af te ronden. Dit geldt o.a. voor de rioolwerkzaamheden en het dichten
van de straat.
Vanaf 23 december 2002 tot 13 januari 2003 is men met kerstverlet en zal er dus niet
gewerkt worden.
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3.3

-

-

-

-

Toekomstige werkzaamheden
Dhr. B. Vroon licht ook deze maal met behulp van een tekening een aantal werkzaamheden
die op langere termijn gepland staan toe.
Vanaf 13 januari 2003 zal de straat vanaf de brug Lijnbaansgracht (oostzijde) tot om de
hoek voorbij Café Mulder worden opengelegd. Dit vanwege de geplande werkzaamheden
aan de kabels en leidingen.
De winkels en woningen zullen middels loopbruggen en plankiers bereikbaar blijven.
Het nieuwe riool aan de Vijzelgracht zal rond februari 2003 in gebruik worden genomen, het
riool legt er wel, maar er moeten nog voorzieningen worden getroffen voor het aansluiten
op de huisaansluitingen. Hierdoor moeten de zijstraten tijdelijk open.
Ten behoeve van het inlopen op de achterstand van de planning is de Noord/Zuid lijn
genoodzaakt fase 3 eerder te doen starten. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat het
verkeer in week 3 en 4 van 2003 weer over een gedeelte van de oude route “stad- in” zal
worden geleid.
In week 3 zal een gedeelte damwand worden aangebracht als hulpdak voor de latere
verkeersroute Weteringcircuit.
In week 4 zal een start wworden gemaakt met de damwand van de Vijzelgracht aan de zijde
Prinsengracht.
De heer B. Roos merkt op dat de belijning op de brug Prinsengracht niet helemaal juist is.
Dit is bekend bij dhr. Vroon, maar hij kan hiervoor geen korte termijn oplossing bieden
omdat wegenverf wegspoelt en binnenkort het verkeer weer wordt omgelegd; dan moet de
belijning ook weer worden aangepast.
Tevens attendeert dhr. Roos op de jaarplannen van Stedelijk Beheer, waaruit hij heeft
opgemaakt dat hun plannen die van de werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn kunnen
kruisen, waardoor de buurt nog moeilijker begaanbaar wordt.
Deze plannen zijn ons vooralsnog onbekend; wij zullen informatie proberen te achterhalen
en er de volgende BCU op terugkomen.

4.
RONDVRAAG
Dhr. Wassenberg vraagt:
Antwoord dhr. Vroon:
Dhr. Harm sr. meldt:
Antwoord dhr. Vroon:

Gaat de Nieuwe Looierstraat nog open ten behoeve van
rioolwerkzaamheden?
Ja, de huisaansluitingen moeten nog op het nieuwe riool worden
aangesloten.
Het bord “Verboden in te rijden” staat volgens hem ten overvloede
aan de kop van de Nieuwe Looierstraat.
Dit zal ik controleren en zonodig het bord verwijderen.

5.
VOLGENDE VERGADERING
De volgende zal plaatsvinden op maandag 20 januari 2003 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 17.30 uur de
vergadering. Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een kerstborrel in Café Mulder

Wij wensen u fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een goed 2003.
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PRESENTIELIJST
Bewoners/Belanghebbenden
Mevrouw M. Derksen
Mevrouw A. Peperkoorn
De heer H. van den Berg
De heer P. Doeswijk
ABN AMRO
Autobedrijf Wassenberg
Café Mulder
Harm BV
WéVé

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

Aannemer Heijmans
De heer Koopman
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.
De heer R. Oliemans
De heer B. Vroon
Projectbureau Noord/Zuidlijn
Mevrouw E. Jonathans
Mevrouw P. Groot
Mevrouw C. Metz
Mevrouw S. de Klerk (notulen)
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