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Aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum 
Sector Bouwen en Wonen 
Postbus 202 
1000 AE  Amsterdam 
 
 
betreft: Zienswijze op aanvraag bouwvergunning / bouwaanvraag 81-09-0378 
Diamantslijperij UvA, Nieuwe Achtergracht 168 

_ 
 
Amsterdam, 19 december 2009 
 
Geacht Bestuur, 
 
In Stadsdeelnieuws nummer 47 d.d. 10 december 2009 wordt een aanvraag bouwvergunning 
aangekondigd met betrekking tot de Nieuwe Achtergracht 168, aanvraag 81-09-0378.  
Ik ben direct belanghebbende aangezien mijn woning direct grenst aan het terrein waarop de 
aanvraag betrekking heeft. Ik heb deze bouwaanvraag ingezien onder nummer 81-09-378. 
 
Ik verzoek u de aanvraag bouwvergunning af te wijzen om de volgende redenen: 
 

1. Bij de aanvraag is een tekening bijgevoegd met bladnummer A-S00T, werknummer 
1178, onderwerp ‘bouwplaatsvoorzieningen’ (van Mourik architecten) waarop een 
‘verplichte bouwroute’ wordt aangegeven die onder meer door de Pancrasstraat gaat. 
Daar zowel het stadsdeel, afdeling Gebiedsbeheer, als de afdeling DCIV van de 
Verkeerspolitie, in eerdere instantie al hebben beslist dat de Pancrasstraat in beide 
richtingen niet mag worden gebruikt voor bouwverkeer is de in bovengenoemde 
aanvraag aangegeven route illegaal. 

2. De bouwroute vormt een onlosmakelijk onderdeel van het ‘BLVC plan renovatie en 
nieuwbouw Diamantslijperij’. Bewonerscommissie Sarphatiblok heeft, namens de 
direct omwonenden van het bouwterrein, dit BLVC-overleg gevoerd. Ik ben kernlid 
van deze bewonerscommissie en ik spreek hier mede namens de commissie. 
De UvA is haar afspraken over het BLVC plan niet nagekomen en heeft, zonder enig 
overleg, een route gekozen die afwijkt van de bouwaanvraag en die ook nooit eerder 
met ons besproken is. De buurt protesteert uitdrukkelijk tegen deze route. 
Ik heb bij inzage van de bedoelde bouwaanvraag ook geen BLVC plan aangetroffen. 
Het stadsdeel heeft in eerdere instantie al bepaald dat zij de totstandkoming van een 
BLVC plan als noodzakelijk voor de afgifte van de bouwvergunning(en) beschouwt. 
Ik stel mij op het standpunt dat, nu er door de aanvrager niet aan deze voorwaarde is 
voldaan, verlening van bedoelde bouwvergunning niet redelijk is. 

 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Michel Snoeren 


