Amsterdam, 19 oktober 2016
Beste buurtgenoten,
Gisteren zijn Bart Capel en ik naar het inloopspreekuur van Stadsdeel en Zuidas gegaan, dat elke
dinsdagmiddag van 17.00 tot 18.00 gehouden wordt in Market 33, Claude Debussylaan 33. Daar
kan iedereen met vragen en ideeën terecht bij Natasja Zak en Bart van Eijk. Wij hebben daar met Bart
van Eijk, omgevingsmanager, gesproken over de werkzaamheden aan de Strawinskylaan in de
weekends van 21 oktober tot en met 14 november 2016. We hebben bezwaar gemaakt tegen de
cumulatie van grote bouwhinder overdag en de geplande werkzaamheden ( wegenbouwen is
kennelijk niet bouwen) met lawaaioverlast in de komende weekends. Wij hebben duidelijk gemaakt
dat verschillende bewoners uit de Irenebuurt, door alle bouwhinder van alle kanten zo
langzamerhand slecht gehumeurd, het water tot aan de lippen staat en dat geluiden klinken om een
spoedprocedure te starten.
Kort samengevat hebben wij de volgende informatie gekregen:
Het oorspronkelijke plan was totaal afsluiten van de Strawinskylaan en al het werk volgens kort maar
hevig achter elkaar overdag, ’s nachts en in het weekend af te maken. Stadsregie wees dit af omdat
de Boelelaan ook gedeeltelijk afgesloten is.
Er zijn twee vergunningen verleend: één voor Werken in Openbare Ruimte (WIOR) en één voor
nachtwerkontheffing. Aan de voorwaarden van deze laatste vergunning was in de circulaire van
Zuidasdok van 10-10-2016 niet voldaan op een aantal punten.
Er is in de brief niet vermeld wie de contactpersoon is die dag en nacht bereikbaar is voor klachten (
en niet zonder vervanging drie weken op vakantie gaat) . De eis is door ons op tafel gelegd dat er
iemand beschikbaar is niet van 9 tot 4, als er niet gewerkt wordt, maar juist als er wel gewerkt wordt.
Wij spreken uit ervaring.
Het bestuur van de VBP heeft in het noordzoneoverleg van 12 okt jl een introductie gehad van Dick
Honing ( tel 0652513806) over het werk, waarin hij uitlegde dat de meest lawaaiige werkzaamheden
tussen 8 en 10 uur ’s avonds gepland staan. Er is geen garantie dat dit altijd lukt. Gisteren is ons
bovendien verteld, dat er in de vier weekends niet alle uren volgepland staan met overlast
veroorzakende werkzaamheden- laten we het hopen.
Het is jammer dat de circulaire van Zuidasdok door bureaucratie en juridisering niet wat meer
informatie geeft ; bijvoorbeeld het streven de meest lawaaiige werkzaamheden in de avonduren,
voor de nacht, uit te voeren zullen we nooit op papier krijgen. We mochten er eens rechten aan
ontlenen.
Bart van Eijk heeft toegezegd dat het bestuur van VBP de aanvullende informatie voor 21 oktober
krijgt en ons is verzocht deze op de website te plaatsen.

