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vragen Bewonersbijeenkomst Metropool DO
antwoorden
Zijn de vierkantjes met de rondjes erin aan de kopse kanten van de groenvakken Nee, dat zijn inspectieputten.
de prullenbakken?
Kan die 2e afvalcontainer niet naar de oneven kant verplaatst worden ?
Nee, er is door programma ondergrondse afval containers een plan
gemaakt voor de gehele Weesperbuurt. Voor het Metropool gebied zijn
alleen op de plekken zoals aangegeven in het DO ontwerp
mogelijkheden. Andere plekken in dit gebied zijn niet mogelijk i.v.m.
kabels en leidingen.
Klopt het dat om de laad-/loshaven aan de oneven zijde te bereiken vanaf Ceres, Ja, deze is via het nieuwe zebra te bereiken. Dit nieuwe zebra komt er,
je via zebra om nooduitgang metro en groenvak heen moet lopen?
vanwege dat deze plek is aangeduid als een blackspot. Dat is een plek
waar ongelukken zijn geweest ivm onveilige situatie. Dit is de reden dat
er een extra zebra komt. De functie van de zebra is primair niet om naar
de laad en losstrook te komen.
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Zijn twee afvalcontainers wel genoeg voor al die woningen in de buurt?

Zie ook onder punt 2. Op basis van het aantal bewoners die op deze plek
hun afval willen aanbieden, zouden twee afvalcontainers moeten
volstaan, zeker omdat het perscontainers worden
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Als aantal fietsparkeerplaatsen dan gelijk blijft tov. het VO, is er dan al
terugkoppeling geweest (via Micha Mos) van de minimale maat die brandweer
nodig heeft om stoep voor ceres te bereiken?
Hoe komen wij nog bij de IJtunnel ??

De brandweer heeft akkoord gegeven op het ontwerp. Micha Mos heeft
deze informatie doorgezet naar de leden van de Stadsdeelcommissie.
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17 en 19 november zijn er bewonersvergaderingen over de knip waarvoor je je
kan opgeven.
Is al bekend wanneer vervolg/herhaling van vanavond plaats vindt voor Ceresbewoners?

Wat is stand van zaken gevelgroen oneven zijde?
Opstelvak weesperstraat links af naar nwe. Kerkstraat, je mag er daar niet in

Zie voor meer informatie over de knip:
https://www.amsterdam.nl/projecten/weesperstraat-tijdelijkeafsluiting/
https://www.amsterdam.nl/projecten/weesperstraat-tijdelijkeafsluiting/nieuws/online-bijeenkomst-pilot-knip/
Op donderdag 26 november van 19.00 uur tot 20.30 uur
De eigenaar van het Metropool gebouw staat positief ten opzichte van
vergroening. Echter staat er ook een renovatie van de gevel op de
planning. De eigenaar moet nog bepalen wanneer deze gaat
plaatsvinden. Dit is ook bepalend voor wanneer de vergroening van de
gevel.
Het is een richting verkeer daar.

