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 Datum 23 april 2021 
 Behandeld door Harold IJskes 
   
 Onderwerp Voorbereidingen verplaatsing woonschepen en woonarken, voor versterking kades  

Binnenkant en Oude Waal  

   

 
 Beste bewoner,  

Afgelopen dinsdag 20 april ontvingen wij namens de boot- en arkbewoners van de 
Waalseilandsgracht een brief over de zorgen die er zijn over de voorbereidingen voor de 
versterking van de kades langs de Waalseilandsgracht. In het bijzonder over de voortgang, 
informatievoorziening, inspraak en afspraken met betrekking tot de verplaatsing van de 
woonschepen en woonarken. We vinden het spijtig om te lezen dat hierover bij bewoners onrust 
en onduidelijkheid is.  
 
We vinden het belangrijk om zorgvuldig op uw vragen te reageren. U begrijpt dat het wel enige tijd 
vraagt om dit goed te kunnen doen. We willen graag op korte termijn met u in gesprek via een 
digitale bijeenkomst. Dit helpt ons om nog meer duidelijkheid te krijgen over uw vragen en 
wensen. U ontvangt van ons op korte termijn een uitnodiging voor de digitale bijeenkomst. We 
zullen daarna ook schriftelijk reageren op uw brief.  
 
Informatie over verplaatsing woonboten en -arken 
Zoals toegezegd ontvangt u het bijgevoegde document met informatie specifiek voor 
eigenaren/bewoners van de woonschepen en woonarken. Het is stand van zaken van de 
voorbereidingen voor het verplaatsen van de woonschepen en woonarken. We realiseren ons dat 
we hiermee nog niet alle vragen uit uw brief beantwoorden. Zoals gezegd komen we daar nog 
uitgebreider op terug.  
 
Deze informatie is een aanvulling op de brief die u en andere bewoners van de Waalseilandsgracht, 
vorige week van ons ontvingen. In die brief stond informatie over de staat van de kademuren, 
metingen, het versterken van de kademuren, de planning van de werkzaamheden en het 
vernieuwen van de kades.  
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Meer informatie en vragen 
• Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/waalseilandsgracht. 
• Voor vragen kunt u mij bellen of mailen: 06 1131 7119 of h.ijskes@amsterdam.nl. 
• Voor vragen over de afwerking van de veiligheidsconstructies en over zaken die op de kades 

spelen, kunt u contact opnemen met Marlo de Kat op 06 5101 7189 of 
marlo.de.kat@amsterdam.nl.  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Harold IJskes 
Omgevingsmanager  
Bruggen en Kademuren 


