Amsterdam die grote stad is gebouwd op palen, En als die stad eens ommeviel, Wie zal dat betalen?

9 oktober 2009
Bijlagen bij klachtenbrief Vereniging Vrienden van de Singelgracht vanwege
gebrekkige communicatie betreffende Singelgrachtparkeergarage
Bijlage 1
10 augustus ( 4 september nog steeds op de website)
Bijeenkomsten via website
In de komende maanden worden omwonenden, belanghebbenden en andere betrokkenen in
de gelegenheid gesteld deel te nemen aan bijeenkomsten met onderzoekers (Meet the
experts) en een algemene informatieavond. De klankbordgroep zal bezoeken brengen aan
vergelijkbare projecten als de Singelgrachtgarage. Ook wordt aan het einde van de
informatieperiode en vlak voor de start van de formele inspraakprocedure oktober 2009) een
slotbijeenkomst met de klankbordgroep gehouden.
Data informatiebijeenkomsten Singelgrachtgarage:
•

•
•
•

•

Vrijdag 04 september 09.15 uur excursie Singelgarage Alkmaar (ochtend) en
Westerpark Van Beuningenplein (middag). (Vertrek vanaf stadsdeelkantoor
Westerpark)
Dinsdag 08 september 19.00 uur 'bomenwandeling'. Vertrek: Carthesiuscollege, FH
plantsoen 7a.
Zaterdag 12 september excursie garage Staringplein (tijdstip volgende week bekend).
In de week van 21 september wordt een bijeenkomst 'meet the experts'
(bouwkundige aspecten) georganiseerd. (Datum en tijdstip en locatie volgende week
bekend).
In de week van 28 september wordt een bijeenkomst 'meet the experts'
(verkeerskundge aspecten) georganseerd. (idem).
Donderdag 15 oktober informatie avond Singelgrachtgarage (datum onder
voorbehoud).

Bijlage 2

Planning
18 september 2009 ( 9 oktober nog steeds op de website)
Begin oktober 2009 start de inspraakprocedure. In januari 2010 bespreekt de stadsdeelraad
het voorstel van het DB.
Na de aanvullende onderzoeken, informatie en communicatie gaat begin oktober 2009 de
officiële inspraakperiode in. Daarna nemen de DB’s een besluit en stemt de stadsdeelraad wel
of niet in met de plannen. Afhankelijk daarvan wordt al dan niet gestart met de
voorbereidingen voor de bouw.
Mocht de Singelgrachtgarage worden gerealiseerd dan is de verwachting dat in 2015/2016 de
eerste auto’s onder de gracht parkeren.
De data voor de informatie- en communicatieactiviteiten zijn onder het hoofdstuk Informatie/
communicatie (hiervoor) genoemd.
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Begin oktober 2009 start de inspraakprocedure. Onder het kopje Inspraak (hieronder) vindt u
daarover nadere informatie: hoe kan ik inspreken? Bij wie moet ik dat melden? Wat gebeurt
er met mijn inbreng? Enzovoorts.
De resultaten van de aanvullende onderzoeken worden in het najaar (ook) aan u gepresenteerd
via deze website. De resultaten van de inspraak komen in december 2009 ter beschikking.
Vervolgens beraadt het DB van het stadsdeel zich over al deze informatie en neemt dan ook
een besluit. In januari 2010 bespreekt de stadsdeelraad het voorstel van het DB. Uiteraard is
die vergadering openbaar. In de maand oktober wordt een peiling gehouden waarbij een
beeld ontstaat over hoe de hele Frederik Hendrikbuurt en de Noord Jordaan denkt over de
mogelijke bouw van de Singelgrachtgarage.
Over de periode na de stadsdeelvergadering in januari 2010 kan nu nog niet veel worden
gezegd omdat het tijdpad voor activiteiten direct samen hangt met het besluit: wel of geen
Singelgrachtgarage.
Intensieve communicatie
Belanghebbenden en bewoners worden tijdens deze periode van aanvullend onderzoek
intensief geïnformeerd. Ook wordt continu de mogelijkheid geboden om opmerkingen te
maken en vragen te stellen. Het stadsdeel zal tijdens de officiële inspraaktermijn (start
oktober 2009) een buurtonderzoek houden. Via deze website, via de Stadsdeelkrant en als het
nodig is via aparte bewonersberichten wordt u snel en uitvoerig geïnformeerd over de
resultaten van de onderzoeken en de bijeenkomsten.
Bijeenkomsten
In de komende maanden worden omwonenden, belanghebbenden en andere betrokkenen in de
gelegenheid gesteld deel te nemen aan bijeenkomsten met onderzoekers (Meet the experts) en
een algemene informatieavond. De klankbordgroep zal bezoeken brengen aan vergelijkbare
projecten als de Singelgrachtgarage. Ook wordt aan het einde van de informatieperiode en
vlak voor de start van de formele inspraakprocedure oktober 2009) een slotbijeenkomst met
de klankbordgroep gehouden.
Data informatiebijeenkomsten Singelgrachtgarage:
•

•
•
•

•

Vrijdag 4 september 09.15 uur excursie Singelgarage Alkmaar (ochtend) en
Westerpark Van Beuningenplein (middag). (Vertrek vanaf stadsdeelkantoor
Westerpark)
Dinsdag 08 september 19.00 uur 'bomenwandeling'. Vertrek: Carthesiuscollege, FH
plantsoen 7a.
Zaterdag 12 september excursie garage Staringplein (tijdstip volgende week bekend).
In de week van 21 september wordt een bijeenkomst 'meet the experts' (bouwkundige
aspecten) georganiseerd. (Datum en tijdstip en locatie volgende week bekend).
In de week van 28 september wordt een bijeenkomst 'meet the experts'
(verkeerskundge aspecten) georganseerd. (idem).
Donderdag 15 oktober informatie avond Singelgrachtgarage (datum onder
voorbehoud).

Houdt u de website in de gaten voor actuele en aanvullende informatie. U kunt zich ook
aanmelden(http://../contents/pages/192951/http:/www.amsterdammail.nl) voor emailberichten over nieuwe informatie op de website.
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