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Vraag
Antwoord
In hoeverre is er nagedacht om de bestaande terrassen ook een uitbreiding te geven? Er is gewerkt aan meer beleving door de parkeerplaatsen weg te halen en
meer ruimte voor groen te realiseren. Project Knowledge Mile Park gaat
niet over de grootte van het terras, wij kunnen alleen werken met de
huidige situatie. Wijzigingen in de grootte van het terras moet bij de
afdeling vergunningen worden aangevraagd.
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Hoeveel parkeerplaatsen worden er weggehaald en hoeveel komt er bij?

Op pag. 34 van het definitief ontwerp zijn de aantallen
fietsparkeerplekken gezet die er in de nieuwe situatie gaan zijn/komen.
Nabij Cantharel op het Weesperplein worden 12 autoparkeerplekken
opgeheven. Op de Valckenierstraat worden 4 parkeerplekken en 1
invalide parkeerplek verplaatst van de zuid-zijde naar de noord-zijde. Het
aantal plekken blijft hier dus gelijk.
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Hoe zit het met het schoon houden van het groen? Als mensen daar gaan zitten komt Daar is inderdaad ook aandacht voor en is rekening mee gehouden in het
er vaak meer afval.
beplantingsplan. We moeten continu blijven monitoren hoe het gaat.
Daar hebben wij de groenconciërge voor aangesteld. Die onderhoud de
contacten met de buurt en met programma schoon en zal ook
organiseren met bewoners.

4

In hoeverre zijn de ondergrondse afvalcontainers geintegreerd in het plan?

Programma afval heeft twee plekken aangewezen op Weesperplein en
twee plekken op de Valckenierstraat. Deze zijn ook in onze tekeningen
meegenomen. Zij moeten nog wel gedetailleerd onderzoek doen hoe ze
precies komen te staan. Er zitten veel kabels en leidingen in de grond
waar rekening mee gehouden moet worden. Informatie over het proces
en definitieve locaties loopt via programma afval.
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In hoeverre gaat de bestrating worden aangepast op Weesperplein en
Valckenierstraat?

De bestrating blijft in principe hetzelfde. Op de plekken waar de
parkeerplekken worden verplaatst wordt de stoep aangepast, maar we
gaan niet de hele straat opnieuw bestraten. De betonstraatstenen van de
rijbaan bij Cantarell worden vervangen door gebakken klinkers, zodat er
een eenheid ontstaat met de materialisering van de rijbanen Achtergracht
en de Valckenierstraat.

