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Amsterdam, 23 november 2009

Betreft: beperking overlast verbouwing UvA Roeterseiland

Geachte Raad,
Binnenkort starten de werkzaamheden aan het UvA-complex op het Roeterseiland.
Gedurende 10 jaar of langer vinden grootscheepse bouwactiviteiten plaats die
beginnen met de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de monumentale
voormalige Diamantslijperij.
De afgelopen maanden hebben wij, de direct omwonenden verenigd in de bewoners
commissie Sarphatiblok, verschillende malen overleg gevoerd met de afdeling
huisvestingsontwikkeling van de UvA. Onderwerp van gesprek was de overlast voor
omwonenden tijdens de bouw tot een minimum te beperken.
Daarnaast hebben we ons drie maal schriftelijk tot het College van Bestuur van de
UvA gewend met het verzoek tijdens de bouw rekening te houden met onze belangen.
Het College van Bestuur deelde ons zwart op wit mee ‘er alles aan te zullen doen om
de overlast zoveel mogelijk te beperken’ en budget beschikbaar te stellen om
maatregelen hiertoe te financieren.
Met de ambtenaren is vanaf begin april 2009 regelmatig contact geweest over de
plaatsing van meetbouten, waardoor gecontroleerd kan worden of er tijdens de bouw
verzakkingen optreden. Dit is in persoon, telefonisch en per email gebeurd. Op 7 juli
2009 is per email toegezegd dat de meetbouten zouden worden geplaatst.
Het resultaat van al onze inspanningen is tot op heden nihil.

UvA houdt de schijn hoog. Ondanks maanden van overleg blijkt dat de UvA niets doet
met onze voorstellen betreffende alternatieve routes en de inrichting van het
bouwterrein. Onlangs hebben wij moeten vaststellen dat de UvA zich niet houdt aan
afspraken met de bewonerscommissie. Standpunten van stadsdeelambtenaren worden
onjuist weergegeven om zo de meest overlastgevende route te kiezen die mogelijk is.
Hoewel mevrouw Els Iping op de commissievergadering Bouwen en Wonen van 5
november 2009 heeft gezegd dat de meetbouten waren geplaatst, is dat tot op heden
niet gebeurd.
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De Bewonerscommissie Sarphatiblok verzoekt u:

-

het Dagelijks Bestuur opdracht te geven de toegezegde meetbouten
onmiddellijk te plaatsen;

-

werkelijk onpartijdige deskundige(n) in te schakelen die:
a.

de huidige 7 bouwroutes bekijken;

b.

onderzoekt of de bezwaren die UvA opwerpt ten aanzien van routes
over eigen terrein gegrond zijn;

c.

met een routevoorstel komt dat rekening houdt met de belangen van
bewoners;

-

de invloed van het bouwproces op de buurt te blijven monitoren en per
kwartaal te evalueren;

-

het Dagelijks Bestuur, conform haar belofte, te houden aan een
vergunningverlening die gekoppeld is aan een BLVC-plan met inhoud, dat recht
doet aan overlastbeperking voor bewoners.

Als bijlage treft u een toelichting aan betreffende het BLVC-overleg en onze reactie op
de veegbrief van 5 november 2009.

Wij rekenen op u!
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mede namens:
Peter Anink (voorzitter)
Stichting tussen Amstel en Artis

cc

Gemeentebestuur Amsterdam
Gemeenteraad Amsterdam

