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BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
Noord/Zuidlijn - Secretariaat
2 december 2002, 17.00-18.00 uur
Zie presentielijst

1.

OPENING EN MEDEDELINGEN
Petra Groot, projectbegeleider en voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom.

1.1

Mededelingen
Geen

2.

VORIG VERSLAG 07

-

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.
Voor de kerst zullen er géén rioleringswerkzaamheden meer plaatsvinden voor café Mulder,
wel zal er voor die tijd bestrating plaatsvinden.
Afgelopen zondag 30/11 2002 heeft men de werkzaamheden op het circuit vanwege de
hevige regen niet kunnen afronden; de belijning op het asfalt ontbreekt nog. Op 3/12 2002
vanaf 8.00 uur wordt het asfalt alsnog van belijning voorzien, mits het weer dit uiteraard
toelaat.
Dhr. Wassenberg meldt dat hij, ondanks de in de vorige BCU gemaakte afspraak niet is
gewaarschuwd bij afsluiting van de Nieuwe Looierstraat. De afgesproken omleiding via de
Prinsengracht was wel van kracht, maar de Prinsengracht is vanwege werkzaamheden ook
deels afgesloten geweest; zodoende was het slecht gesteld met de bereikbaarheid van
Autobedrijf Wassenberg.
Dhr. R. Oliemans stond hier ook voor een voldongen feit; dit was werk van de aannemer.
Afgesproken wordt dat, nu de Prinsengracht weer toegankelijk is, de omleiding in elk geval
tot en met het vakantieverlof gehandhaafd wordt, of de Nieuwe Looierstraat nu wel of niet is
afgesloten. Zo is Autobedrijf Wassenberg hetzij rechtstreeks, hetzij via de omleiding altijd
bereikbaar.

-

-

3.2

-

Komende twee weken
Dhr. B. Vroon licht opnieuw met een tekening de werkzaamheden van de komende twee
weken toe.
Er zal worden gewerkt aan de kabels en leidingen vanaf de brug bij de Prinsengracht tot
aan de Nieuwe Looierstraat.
Tevens zal het laatste gedeelte riool bij de brug Prinsengracht worden vervangen.

bezoekadres Quellijnstraat 83

postadres Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

telefoon (020) 470 40 70
fax (020) 470 40 71

-

4.

Ook zal het grootste gedeelte van de straat weer worden gedicht en voor de kerst van
bestrating worden voorzien.
De brug naar de Brouwerij is zoals in de vorige BCU afgesproken bekeken en gebleken is
dat de werkzaamheden die aan deze brug moeten worden uitgevoerd niet meegenomen
dienden te worden in het weekendwerk van 30/11 en 1/12, maar dat deze gewoon op de
dag tussen ‘t verkeer door kunnen worden uitgevoerd. De aannemer zal kijken of daar op
donderdag 5/12 mogelijkheden voor zijn.
RONDVRAAG

Dhr. H. van Beeten deelt mede: Afgelopen vrijdag 29/11 is hij door dhr. B. Roos gebeld met de
mededeling dat er een groot gat in de grond zit op de
Weteringschans. Het blijkt dat hier een waterleiding is gesprongen.
Vanwege deze calamiteit en de herstelwerkzaamheden is de straat
afgesloten geweest en heeft men een omleiding ingezet.
Dhr. P. Doeswijk meldt:
Fietsers glijden vaak uit over de gladde trambaan, hij heeft om
behulpzaam te zijn, hier een zak koud asfalt overheen gestrooid.
Dhr R. Oliemans reageert:
Bedankt voor de assistentie, maar dit is natuurlijk een zaak van de
aannemer; hij zal dit dan ook bij hem aan de orde brengen.
5.
VOLGENDE VERGADERING
De volgende zal plaatsvinden op maandag 16 december 2002 om 16.30 uur in de keet aan de
Lijnbaansgracht. Gevolgd door een kerstborrel voor alle aanwezigen bij café Mulder op uitnodiging
van de Noord/Zuidlijn.
6.
SLUITING
Mevrouw Petra Groot 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
De heer H. van den Berg
De heer P. Doeswijk
ABN AMRO
mevrouw A. Bruin
Autobedrijf Wassenberg
de heer Wassenberg
Café Mulder
mevrouw J.M.C. Mulder
WéVé
de heer B. Roos
Aannemer Seignette
De heer G.L. van der Putten
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 P. Groot
Mevrouw C. Metz
Mevrouw S. de Klerk (notulen)
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