AAN: Gilbert Zweedijk en Marlo de Kat, omgevingsmanagers
CC: Jan Dijstelbloem, programmadirecteur kades & bruggen

Amsterdam, 19 juli 2021

Beste Gilbert Zweedijk en Marlo de Kat,
Vorige week ontvingen de waterbewoners van de Waalseilandsgracht een concept
Verplaatsingsovereenkomst (VPO) en een aantal concept-tekeningen.
Alhoewel wij reeds in april 2021 om deze documenten hebben gevraagd, zijn wij blij dat er
nu een aantal zaken op papier staan die uitgangspunt zijn voor verdere gesprekken.
Zowel de VPO als de tekeningen roepen een groot aantal vragen bij ons op die wij graag
willen bespreken. Eerst zullen echter individuele bootbewoners zich op deze materie willen
bezinnen en mogelijk daarbij (juridisch) advies willen inwinnen. Het lijkt ons daarom niet
verstandig en haalbaar om onze vragen en wensen op detailnivo te bespreken in het
klankbordoverleg op 20 juli.
Wél lijkt het ons verstandig om tijdens dit overleg te onderzoeken hoe we onze vragen en
wensen het best kunnen inventariseren en aan de gemeente voorleggen. Ook willen we in
dit overleg proberen aan te geven waar de belangrijkste knelpunten zitten.
Twee belangrijke documenten waar wij ook in april 2021 reeds om hebben gevraagd,
ontbreken nog: een concept Vaststellingsovereenkomst (VSO) en een gedetailleerde
tekening van de geplande ligplaatsen na het definitief herstel van de kade.
Beide hebben voor ons alles te maken met basiszekerheden. Het gaat ons m.n. om garanties
over de huidige en toekomstige (dus ook na beëindiging van de VPO) ligplaats van onze
woonboot en de garantie, voor de woonschepen, om in en uit te kunnen blijven varen.
Graag ontvangen wij beide documenten op korte termijn.
Wij denken dat het, in afwachting daarvan, verstandig is om op het klankbordoverleg alvast
onze zorg, die hierachter schuil gaat, nader toe te lichten.
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Om meer duidelijkheid, en vooral voortgang, te creëren, hebben wij opnieuw een aantal
punten geformuleerd die wij graag in de VPO en VSO opgenomen, dan wel verder
uitgewerkt, zien. Deze zijn als bijlage bijgevoegd.
Uiteraard zijn we graag bereid beide overeenkomsten verder toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Namens Bewonerscollectief Waalseilandsgracht,
Charles Schrijver

2

