
Amsterdam, 8 juli

Betreft: Informatie maatregelen naar aanleiding raadsbesluit Noord/Zuidlijn woensdag j. l.

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u wellicht bekend is heeft de gemeenteraad van Amsterdam verleden week woensdag besloten tot de 
voortgang van de bouw Noord-Zuidlijn.
Hiermee is het advies van de commissie Veerman opgevolgd.

Het  rapport van de commissie Veerman gaat niet alleen over de technische kant van het Noord-Zuidlijn 
project. De commissie Veerman benoemt de overlast, de aantasting van de leefbaarheid als een ‘niet meer 
normaal maatschappelijk risico’. En geeft aan dat hiervoor duidelijke maatregelen moeten worden genomen.

De stichting Gijzelgracht heeft, voor de besluitvorming van dit rapport in de commissie Verkeer en Vervoer 
en de gemeenteraad, met raadsleden gesproken.  Er is gesproken met raadsleden van PvdA, Groenlinks, SP 
en D66. We hebben een aantal punten onder de aandacht gebracht om hun een goed besluit te kunnen laten 
nemen.
Als gevolg hiervan heeft de raad voorwaarden gesteld aan de voortgang van het project.
De vier belangrijkste lichten we er voor u uit:
* De werktijden zullen zoals afgesproken zijn (na het vriesproces) van 07.00 tot 19.00 uur. 
 En niet in de weekenden.
* Dat er voor bewoners & ondernemers een verbeterde schade compensatie komt. Ook de ondernemers die 

na de start van de Noord-Zuidlijn zich op de Vijzelgracht hebben gevestigd, kunnen hier een beroep op 
doen.

* Er komt een structurele ondersteuning voor bewoners en ondernemers, zoals nu in de vorm van de stich-
ting Gijzelgracht bestaat.

* De gemeenteraad heeft besloten de uitvoering van deze afspraken nauwlettend te willen volgen. Daarom 
moet het college van B&W in het najaar aan de raadsleden een plan van aanpak presenteren.

Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en houden het nauwlettend in de gaten. 
In het najaar komen we weer terug bij u met meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Jan Monasso,
Voorzitter Gijzelgracht.

Voor vragen;
Rente de Weerd, e-mail; rentedeweerd.oa@gmail.com of mobiel; 06-21511532
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