
DNE   laatste aktie 28 mei 2019 

wat ons op dit moment het meest bezig houd is de Nieuwe A2 Entree. Was het in 2017. 50 tuinhuisjes die 
moesten verdwijnen, de uitslag van het haalbaarheidonderzoek toont aan dat er mogelijk 15 tuinhuisjes 
zullen moeten wijken voor de nieuwe Entree. 

Wij hebben na het uitkomen van het haalbaarheidonderzoek een presentatie gehad van de projectleiders 
van Ouder-Amstel en Amsterdam. Hierin werd aangegeven dat er minimaal 15 tuinhuisjes moeten 
wijken, een voor ons onzekere toezegging en onacceptabel. 

 

Na rijp beraad hebben we besloten om in de raadscommissie van Ouder-Amstel op 28 mei in te spreken 
zie de inspraak. Op onze oproep aan de leden om zoveel als mogelijk bij de inspraak aanwezig te zijn 
werd, gezien de opkomst, gehoor aan gegeven. Klasse tuinders!!! het is ook in jullie belang om je gezicht 
te laten zien bij de raadsleden en het college. 

 

Dit heb ik ingesproken: 

Beste college en raadsleden, 

allereerst wil ik de portefeuillehouder  bedanken voor de tekst in het raadsvoorstel waarin ze vermeld dat 
de gemeenteraad het zeer wenselijk acht dat Tuincomplex Dijkzicht zoveel als mogelijk gevrijwaard zal 
worden van aanpassingen op het door hen gehuurde terrein. 

Dank daarvoor. 

Toch hebben wij als Tuinpark Dijkzicht de behoefte om te reageren op het Haalbaarheidsonderzoek 
"Nieuwe A2 Entree." Op 21 mei hebben we een presentatie gehad van de projectleiders in de trouwzaal 
van Ouder- Amstel. 

De eindrapportage hebben we gelezen en geconstateerd wat de gevolgen voor ons Tuinpark zijn. Dat 
mogelijk 15 huisjes moeten wijken i.p.v. de eerder gestelde 50 huisjes was voor ons een welkome 
verrassing , echter was deze verrassing na de presentatie van korte duur. 

Verwijzend naar Commissie Burger en Bestuur die opgenomen wil hebben in de visie 2030  (naar 
aanleiding van onze inspraak 4 april 2019)  dat de tuinhuisjes een voor Ouder-Amstel belangrijke 
voorziening is waarmee in de ruimtelijke visie en de omgevingsvisie en bestemmingsplannen rekening 
gehouden dient te worden. In dit kader zou u mogelijke bedenkingen kunnen hebben op het raadsvoorstel. 

Het besluit om een alternatief aan u aan te bieden, hebben we genomen omdat op onze vraag of er naar 
alternatieven is gekeken door de projectleider werd verteld dat alleen deze locatie in het 
haalbaarheidonderzoek is meegenomen. 

Het onderzoek geeft ook aan dat nog veel water door de Amstel moet om dit project te kunnen realiseren 

Om u te helpen een alternatief te bedenken hebben we de kaart genomen en daar een schets op gemaakt 
die u is uitgereikt. Dit geeft een besparing kosten voor een nieuw kunstwerk( viaduct) voor de fietsbrug 
bij Tuinpark Dijkzicht en besparing kosten aanpassing infrastructuur van Tuinpark Dijkzicht en geen 
kosten voor te verwijderen tuinen en vergoedingen. 

"zie onze website voor het plan en de kaart" 

 



Voordeel dat de natuur van het mooiste natuur park van Nederland Tuinpark Dijkzicht niet wordt 
aangetast. 

In onze ogen lijkt dit een prima alternatief waarvan het merendeel van de onderzoeken zo meegenomen 
kunnen worden, immers de Joan  Muyskenweg kan gewoon een stadsweg worden en de ontstane vrije 
ruimte tussen de rotonde en de aansluiting op de Utrechtsebrug blijft gehandhaafd, en kan ter zijne tijd 
gebruikt worden voor woningbouw. 

 

We willen graag met u meedenken en willen u ons voorstel niet onthouden. Wij verzoeken u dan ook ons 
voorstel in overweging te nemen. Dank voor u aandacht  

Tuinpark Dijkzicht. 

 

Omdat de inspraak (minimaal 8 personen) van die avond te lang duurde is de agenda waar het 
haalbaarheidonderzoek door de raadsleden zou worden besproken verplaatst naar 6 juni. 

 

Drie bestuursleden zijn naar deze vergadering geweest en tot onze grote vreugde heeft het inspreken 
geleid tot een spervuur aan vragen van de raadsleden aan het college. Tuinpark Dijkzicht werd door bijna 
alle partijen als zeer belangrijk gezien en de vragen betreffende het aantal huisjes, 15 of meer of minder, 
kon niet door de wethouder worden beantwoord, wel gaf ze aan dat wat OA betreft het best minder 
mochten zijn en het alternatief (wat wij hebben ingebracht) zal nog bestudeerd worden. 

13 juni zal het raadsvoorstel in de raad behandeld worden en moeten de raadsleden aangeven of ze 
bedenkingen hebben. We gaan er heen en het volgen. Het is best spannend. 

Wel hebben we de raadsleden bij de inspraak beloofd dat we ook in gaan spreken bij de Gemeenteraad 
van Amsterdam. Zover het er nu naar uitziet zal dat op 4 juli plaats gaan vinden (u hoort dat nog via de op 
de hoogte mail). 

 

Rens Snel Voorzitter 

Tuinpark Dijkzicht 

 

 


