
 

 

 
Volgende vergadering op 13 maart 2006, 17.00 – 18.00 uur  

1. Opening 
Dhr. Andriessen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen 
• Na de BCU vergadering vindt de klankbordgroep herinrichting plaats. Dhr Legdeur die de klankbordgroep 

voorzit is bij de BCU aanwezig als toehoorder.  
 
3. Vorig verslag (Nummer 61) 
62-1 De Eerste Weteringdwarsstraat en de Nieuwe Weteringstraat worden éénrichtingsverkeer vanaf de 

Vijzelgracht. De Tweede Weteringdwarsstraat en de Derde Weteringdwarsstraat worden éénrichtingsverkeer 
vanaf de Weteringstraat. 

62-2 Het overleg moet nog plaatsvinden 
 
4. Terugblik/Vooruitblik   
Tijdelijke Maatregelen: Dhr. Oliemans (Hoofd Dagelijks Toezicht Tijdelijke Maatregelen) licht het werk voor de 
komende weken toe. Enkele belangrijke data worden genoemd, o.a. nachtwerk van 9 op 10 maart en de omslag 
van het werkterrein naar de westkant op maandag 13 maart.  

   
5. Rondvraag 
a) Mevr. Mulder vraagt hoe de bierwagen op vrijdag 17 januari het café kan bereiken, als de Weteringschans 

dan is afgesloten. Dhr. Oliemans maakt een aparte afspraak om dit te regelen. 
b) Dhr. Harm vraagt naar laad- en losplaatsen aan de oostkant. Verspreid over de Vijzelgracht komen op de 

stoep een aantal laad- en losplaatsen. 
c) Gevraagd wordt waarom de stoep in de Fokke Simonszstraat zo hoog is aangelegd. Dit is een tijdelijke 

situatie. Het riool moet hier nog aangesloten worden. 
d) Mevr. Derksen vraagt of een bezoek aan de verdeelhal mogelijk is. Dhr. Brands meldt dat dit geregeld kan 

worden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij mevr. Pieper. 
e) Dhr. Landshof vraagt hoe lang de werkzaamheden aan de westkant gaan duren. Dhr. Brands meldt dat de 

werkzaamheden volgens de planning anderhalf jaar gaan duren. 
f) Dhr. Roos vraagt of de brievenbus op de Prinsengracht weer verplaatst is. Dit klopt, hij staat nu goed. 

Ook meldt hij dat de nieuwe asfaltlaag te hoog ligt. Dhr. Van Alphen kijkt dit na op de kaart en meldt dat 
bijvoorbeeld ter hoogte van de Derde Weteringdwarsstraat het asfalt op 1.26 lag en nu op 1.37 ligt. Voor 
de volgende BCU neemt dhr. Van Alphen een kaart mee met de oude en nieuwe situatie.  
           Actie Frits van Alphen 

g) Dhr. Wassenberg meldt dat de bewonersbrief te laat verspreid was om de afgesloten doorsteek te 
communiceren. 
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h) Mevr. Laseur vraagt waarom de tramhalte op de Prinsengracht niet terugkomt. Dhr. Van Beeten meldt dat 
er geen plaats meer voor is, maar dat er wel wordt gekeken naar een verplaatsing van de halte naar de 
Vijzelstraat. Dhr. Andriessen wijst erop dat deze vraag thuishoort in het overleg van de klankbordgroep 

i) Dhr. Van Gerwen vraagt of er met het bestraten van de stoep rekening gehouden kan worden met de 
lunchtijden. Dhr. Oliemans zegt dat dit moeilijk is, maar dat de panden altijd bereikbaar zijn met plankiers. 
Ook meldt dhr. Van Gerwen dat de plaatsing van het stoplicht voor Mirabelle gevaarlijk is. Hier worden 
namelijk vaak fietsen tegen aan gezet die op de weg kunnen vallen.  

j) Mevr. Derksen beklaagt zich over het feit dat er overal haltes wegbezuinigd worden. 
k) Dhr. Landshof vraagt naar het tijdelijke karakter van de herinrichting. Ja, pas als er een definitief 

herinrichtingsplan is, worden er ook definitieve materialen gebruikt. 
l) Mevr. Pieper meldt dat op 28 februari een buurtborrel wordt gehouden voor de bewoners van de 

Vijzelgracht. Uitnodigingen worden verstuurd.         
             

 
 
Volgende BCU 
De volgende vergadering is op 13 maart 2006 van 17.00 – 18.00 in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht / 
Vijzelgracht.  
 

Actielijst 

Nr. Actie Naam Datum 
62-2 Overleg politie/stadsdeel/N/Zlijn plannen i.v.m. inbraakgevoeligheid 

dammetje over Lijnbaansgracht 
N/Zlijn 16-01 

63-1 Kaart meenemen van oude en nieuwe situatie hoogteligging weg Frits van Alphen 13-02 
 
 

VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
BCU BegeleidingsCommissie Uitvoering 
BLVC Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, 

Communicatie 
DIVV Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
DMB Dienst Milieu- en Bouwtoezicht 
GVB Gemeente Vervoer Bedrijf 
(H)DT (Hoofd) Dagelijks Toezicht 
TM Tijdelijke Maatregelen 
VZG Vijzelgracht 
LBG Lijnbaansgracht 
NAP Nieuw Amsterdams Peil 

NZL Noord/Zuidlijn 
Wévé Wetering Verbetering 
WWU Werkgroep Werk in Uitvoering. Deze 

werkgroep beoordeelt werken op, aan en 
in de openbare ruimte, om de 
(gevoelsmatige) overlast voor het verkeer 
binnen aanvaardbare grenzen te houdt 

 
BBB BergBezinkBassin: een ondergrondse 

bak waar een teveel aan rioolwater 
tijdelijk wordt opgevangen

 


