
Onderwerp: Update ontwerp Corantijnstraat

Van: "Beukeboom - Beukeboom, Jolanda" <J.Beukeboom@amsterdam.nl>

Datum: 17-9-2020 15:10

Aan: "Beukeboom - Beukeboom, Jolanda" <J.Beukeboom@amsterdam.nl>

CC: "Boo, Jaap de" <j.boo@amsterdam.nl>, "Schouten, Petra"

<petra.schouten@amsterdam.nl>, "Egmond, Marleen van"

<marleen.egmond@amsterdam.nl>, "Ulle, Peter" <P.Ulle@amsterdam.nl>

Beste ontwerpgroep leden,

De zomer is voorbij (hoewel het weer anders doet vermoeden) en zo ook de inloopspreekuren voor het ontwerp van

de Corantijnstraat. Tijd om jullie een update te sturen van de voortgang.

We hebben veel input gekregen tijdens de inloopspreek momenten (een dank voor een ieder) waar Marleen iets mee

kan in het ontwerp. We hebben een voorstel voor het schoolplein voorgelegd aan de schooldirecteur en zij  gaat dit

met haar team bespreken.

Uitgangspunten ontwerp

Duidelijk is dat de meeste mensen akkoord zijn met minder autoparkeerplaatsen, de meeste mensen zien fietsparkeren

langs de rijbaan  wel zitten en dat er maatregelen moeten worden genomen om fietsen langs het schoolplein te

voorkomen. We weten dat de bomen behouden kunnen blijven, dat doorsteekjes tussen de bomen door wenselijk zijn maar

geen zitjes en dat de school hoogteverschil op het plein ziet zitten. De werkzaamheden van Waternet (vernieuwen

hemelwaterafvoer) zijn een kans op een betere afwatering en nieuw voetbalveld en geen beperking voor de verdere

uitwerking van het ontwerp.

Haalbaarheidstoets

Voordat we een ontwerp van de straat incl. schoolplein  aan jullie voorleggen willen we graag weten of de ideeën

uitgevoerd kunnen worden. We hebben daarvoor allemaal overleggen ingepland met allerlei interne afdelingen.

Onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld de voorgestelde materialen (Puccini proof), over toekomstig beheer (kan

stadswerken het –betaalbaar‐ onderhouden ), verkeersveiligheid door CVC en waterafvoer door Waternet. Pas

wanneer alle afdelingen akkoord zijn weten we of we het getoonde schetsontwerp kunnen uitvoeren.  In de bijlage het

voorstel dat we als uitgangspunt gebruiken voor de interne overleggen.

We plannen een volgende ontwerp avond in wanneer inzichtelijk is dat we verder kunnen met het voorstel. Pas dan

kunnen we het schetsontwerp gedetailleerd verder bespreken en met jullie kijken wat er nog anders/beter zou

moeten. Dan gaan we het ook meer op detailniveau uitwerken.  We schatten in dat de interne overleggen en

goedkeuring ongeveer 6 weken duurt. Dat betekent dat we jullie eind oktober/begin november uitnodigen voor een

nieuwe sessie.

Proces

Gereed eind okt           Schetsontwerp onderzoeken op haalbaarheid.

Sessie begin nov         Schetsontwerp verfijnen met ontwerpgroep (Voorlopig ontwerp)

                                          Input toetsen en/of verwerken in VO

DB vergadering           Voorlopig ontwerp bestuurlijk laten vastleggen door Dagelijks Bestuur

Sessie Eind nov            Voorlopig ontwerp voorleggen aan hele buurt (wijzigingen nog mogelijk)

                                         Input toetsen en/of verwerken in VO

DB vergadering           Definitief Ontwerp vast laten leggen door DB

                                         Definitief Ontwerp terugkoppelen en draagvlak toetsen in de buurt

                                         Voorbereiding technische uitwerking (incl. BLVC‐plan*), materialen en contract met aannemer

Eind 2021                       Start uitvoering

*BLVC staat voor Bereikbaarheid, Lee5aarheid, Veiligheid en Communicatie. In dit document leggen wij de afspraken

met aannemer en de stad vast over de manier van werken van de aannemer met betrekking tot deze onderwerpen om
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ervoor te zorgen dat er gedurende de uitvoering zo min mogelijk overlast is en er zo veilig mogelijk gewerkt wordt

voor de buurt. Aandachtspunten hierbij zijn uiteraard de school, bewoners en bezoekers van straat en omgeving.

Met deze update trachten we toe te lichten waar we mee bezig zijn en wanneer we weer samen aan tafel zitten. Alles

houdt verband met elkaar en heeft tijd nodig. We streven naar  een besluit op Definitief Ontwerp van het DB  voor het

einde van dit jaar.  

Mochten jullie tussentijds vragen hebben dan verneem ik die graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

Petra Schouten

Omgevingsmanager West

Mobiel: 06‐18534011

Petra.Schouten@amsterdam.nl

ma di wo do vr

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige a=andeling van e‐mailverkeer. Als deze e‐mail niet voor u

is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e‐mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.
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