Vragen die nog open staan na de bespreking van 1/12/2020 zijn hieronder
beantwoord.
Kan je met rollator, kinderwagens, rolstoel (voetsteunen) etc makkelijk oversteken?
De verhoogde kruisvlakken (vergelijkbaar met Antillenstraat/Curaçaostraat) worden door
zowel de CVC als de Puccini commissie afgeraden omdat dit maakt dat auto’s en fietsers de
bochten afsnijden en op de hoeken parkeren. Vanuit rainproof is het moeilijker om het water
af te voeren bovengronds langs de verhoogde kruisvlakken.
De voorgestelde inrichting voldoet nog steeds aan de veiligheid en het comfortlevel voor
mensen die minder goed ter been zijn doordat stoep en rijbaan zonder obstakels goed
aansluiten op elkaar. Dit wordt in de verschillende overleggen getoetst.
Door de voorgestelde inrichting zijn de drempels aan de zijkanten lager wat ervoor zorgt dat
regenwater langs de zijkanten kan weglopen.
Blijven de lichtmasten?
De huidige lichtmasten (mast 1924 met Holbein armatuur) blijven, dit past binnen Puccini.
Mogelijk worden ze wel verplaatst.
Is tigermulg veilig om te gebruiken op schoolpleinen?
De gemeente past in de openbare ruimte alleen veilige materialen toe. Tigermulg wordt op
diverse andere plekken gebruikt en er zijn geen bezwaren bekend.
Wat wordt er gedaan om overlast naast containers te voorkomen?
Afvalbakken en grofvuil: Vanuit de zomersessies is gebleken dat er veel behoefte is aan één of
meerdere verzamelplekken (aangewezen plekken) voor het grofvuil. Uit deze sessies bleek
dat de hoek tegenover de buurtkamer (de van Walbeeckstraat) hier het meest geschikt voor
was, de hoek wordt niet bewoond en het is een schaduwplek. Hierdoor zouden zo min
mogelijk bewoners last hebben van het grofvuil. Ook wordt n.a.v. de zomersessies gekeken
naar locaties voor afvalbakken verder van de gevels af.
Kunnen er leuke afvalbakken en bankjes komen?
Er zijn vanuit Puccini een aantal keuzes voor het gebruik van bankjes. We zullen die
voorleggen als keuze aan de buurt. Mocht er vanuit de buurt een ander voorstel zijn kunnen
we die voorleggen aan de Puccini commissie.
Voor wat betreft de afvalbakken is er geen keuze. De voorgeschreven afvalbakken zijn in
overleg met beheer, Puccini en afvalinzameling gekozen op grootst mogelijk gebruiksgemak
(vullen en legen) en hufterproof.
Komen er andere planten dan de huidige heesters die veel ratten aantrekken?
De huidige heesters gaan weg en samen met de buurt komt e andere beplanting 60/40
heesters/vaste planten.
Indien er een ook groen wordt onderhouden door buurtbewoners kunnen we een iets ruimer
assortiment planten aanbieden.
We zullen de vraag over zelfbeheer als keuze meegeven aan de buurt.
Nieuwe beplanting draagt altijd bij aan de biodiversiteit van de straat.

Komen er geurende en bloeiende bomen?
Projectteam heeft een voorstel voor een aantal bomen gedaan dat past binnen Puccini. De
bomen zijn erg verschillend van karakter, bloeiend, geurend of draagt bij aan grote
en legt de keuze voor aan de buurt. Bomen dienen bij te dragen aan het
Komt er watervoorziening om de planten water te geven?
Dit moet nog worden uitgezocht. Een regulier tappunt kan niet aangezien er voor een
aansluiting en gebruik maandelijks moet worden betaald.
Hemelwater gebruiken via een tappunt is geen drinkwater en daarmee onveilig voor kinderen
omdat het moeilijk uit te leggen dat zij dit niet kunnen drinken.
Misschien is het mogelijk om regenwater ergens op te vangen wat gebruikt kan worden.
Komt er glasvezel?
Daar heeft de gemeente geen invloed op. De kabel en leidingexploitanten krijgen het verzoek
om aan te sluiten bij ons werk in uitvoering. Dus ook glasvezel, zij sluiten zelden aan bij
projecten van de gemeente omdat zij hun netwerk vooral uitbreiden op basis van
aanmeldingen.
Kan er een visie komen op geveltuinen?
Nee de gemeente vindt juist dat bewoners zelf hun geveltuin naar eigen inzicht kunnen
invullen. Het bijbehorende contract zegt alleen iets over de staat van onderhoud en dat het
geen overlast mag veroorzaken op straat en naar buren.
Het staat de bewoners vrij om gezamenlijk een visie te ontwikkelen en elkaar te helpen bij
ideeën en uitvoering. En eventueel kunnen we als gemeente nog iets bijdragen aan een
plantjesmarkt (indien nog voldoende budget beschikbaar).
Kan iedereen geveltuin aanleggen?
Alle bewoners van begane grond kunnen geveltuin aanvragen. Meer hierover leest u:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/geveltuin-aanvragen/
Kan er nog overleg plaatsvinden over de ondergrondse afvalcontainer?
De locatie voor de ondergrondse afvalcontainers is in overleg met beheer, afvalinzameling en
CVC tot stand gekomen. De wens van de bewoners om de ondergrondse containers in de
Curaçaostraat aan te brengen kan niet vanwege de ondergrond en dan komen de containers
te ver van diverse gebruikers in Corantijnstraat.
Komt er nog een integrale sessie?
Deze terugkoppeling ging over alle onderwerpen gezamenlijk. Indien er bij veel stakeholders
behoefte is aan meer toelichting dan kunnen we dat organiseren.
Nog te stemmen keuzes
 Eénrichtingsverkeer of gelijk aan nu.
 Aantal op te heffen parkeerplaatsen.
 Welke bomen we gebruiken
 Wie meldt zich voor zelfbeheer?

