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Betreft: verbouwing Roeterseilandcomplex

Amsterdam, 23 september 2009
Geacht College,

In verband met de te verwachten overlast tijdens de bouwwerkzaamheden hebben wij
met uw medewerker mevrouw Stam regelmatig overleg over het BLVC plan.
Onderdeel van dit plan is de aan- en afvoerroute van het bouwverkeer. Uitgangspunt
is dat we in overleg proberen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te
komen.
Op het Roeterseilandoverleg van maandag 21 september 2009 kregen wij van UvA
Huisvesting te horen dat men heeft besloten om:
a. de aan- en afvoerroute van het bouwverkeer in twee richtingen door de
gehele Valckenierstraat te leiden.
b. ook de stikstof-tankwagens tijdens de werkzaamheden via de
Valckenierstraat te laten rijden. Deze auto’s rijden normaal via de Nieuwe
Achtergracht.
Van meet af aan hebben wij duidelijk gemaakt dat deze oplossing voor ons de slechtst
denkbare is. De route alternatieven die wij voorstaan zijn bij de UvA bekend.
In het derde BLVC overleg van maandag 7 september, tussen UvA (Huisvesting)
medewerkers en enkele leden van onze bewonerscommissie, is besproken dat
alternatieven zoals een viaduct achter het J/K gebouw zouden worden overwogen. Met
nadruk is toegezegd dat nog geen definitieve keuze was gemaakt en dat een voorstel
zou worden gepresenteerd op het volgend BLVC overleg dat eind oktober plaats zal
vinden. Pas na overleg in het BLVC overleg zou een definitieve keuze worden
gemaakt.
De mededeling op het Roeterseilandoverleg strookt niet met de eerdere toezeggingen
aan bewoners in de antwoordbrief van het College van 12 juni 2009, en ook niet met
de publieke uitlatingen van mw. Bentinck om aanvoer over het water te onderzoeken.
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Bewonerscommissie Sarphatiblok stelt vast dat de UvA zich niet houdt aan de
gemaakte afspraken en het BLVC overleg op deze manier niet te goeder trouw wordt
gevoerd.
Op deze wijze heeft het BLVC overleg voor de Bewonerscommissie geen zin.
Gezien de tegenstrijdige verklaringen van medewerkers van de UvA over dit
onderwerp verzoeken wij om een direct overleg tussen de bewonerscommissie en één
of meerdere leden van uw College.
Hopelijk kan dan het vertrouwen in de UvA als gesprekspartner worden hersteld.
Wij verzoeken u binnen 14 dagen te reageren.

Hoogachtend,

Rob Matthijssen
namens
Bewonerscommissie Sarphatiblok
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