
 

 

Geachte raadsleden, 

 

Tot onze verbazing is het bestemmingsplan DSK III afgelopen donderdag 14 april, afgewezen in de 

commissie ontwikkeling. Dit heeft verschillende gevolgen voor de buurt. 

Zienswijze nr. 3 is getekend door aantal bewoners en deze is gehonoreerd, en dan wordt alsnog door 

deze bewoners bezwaar aangetekend ( zienswijze 7). En deze zienswijze wordt gebruikt door de 

PVDA om de andere politieke partijen mee te krijgen om nee te zeggen. 

28 bewoners hebben bezwaar gemaakt, terwijl 18 van deze bewoners akkoord gingen met  

verplaatsen van de carport. (3) 

Gevolgen: het hele plan gaat van tafel, dit heeft de volgende consequenties: 

Carport aan de voorzijde kost 21 parkeerplaatsen, dan kan niet voldaan worden aan de parkeernorm. 

Als de carports  weggaan en de rooilijn wordt losgelaten , komen de huizen meer naar het westen, 

dan krijgen de bewoners meer geluidsoverlast van de nieuwe huizen?   De carport zoals in de 

plannen voorgesteld houden geluidoverlast tegen.? Als er niet aan de parkeernorm voldaan kan 

worden, en eventueel appartementen met parkeergarage wordt gebouwd,  hebben de bewoners van 

de v Zeggelenstraat meer inkijk van de nieuwe bewoners? Zijn de bewoners van de van  

Zeggelenstraat  zich dat wel bewust? 

Als de rooilijn wordt losgelaten is de zichtlijn van de straat onderbroken.  

 

Ik ben er altijd een voorstander van als politici kritische vragen stellen, alleen vind ik het jammer dat 

in dit geval niet alle stukken gelezen zijn. Ik ben ook van mening dat als je wat roept wees dan zeker 

dat je goed geïnformeerd bent. Dit plan is goed gekeurd door het college. Het zijn geen 28 mensen 

die tegen zijn maar 10 tegenover een hele buurt; 10 huishoudens, de rest ging akkoord met de 

aanpassing van de carport. Het leed is niet te overzien. Zo jammer dit. Laten we hopen dat dit snel 

terug gedraaid kan worden en als nog wordt goedgekeurd. Laten we hopen dat dan  de neuzen de 

goede kant op staan. Carports aan de voorkant is ronduit onmogelijk!! Ik denk dat als alle stukken 

daadwerkelijk worden gelezen dat eenieder tot de zelfde conclusie komt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marcella van Vloten 

Voorzitter Wijkraad Amsterdamse Buurten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


