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Datum

6 april 2021
Advies op het voorgenomen DB-besluit voor de aanwijzing van 32
tijdelijke wisselplekken voor woonboten, verdeeld over de
Bilderdijkgracht, de Jacob van Lennepgracht en het Westelijk
Marktkanaal, en een optie voor 4 tijdelijke wisselplekken op de
Rijpgracht.

Portefeuille

Openbare ruimte
Carolien de Heer
Openbare ruimte, gebieden Oud West, De Baarsjes en Bos en Lommer

DB lid
Gebied / portefeuille

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Jessica ter Maat, omgevingsmanager, 06 19272642,
j.ter.maat@amsterdam.nl
Fred Dirksen, projectmanager, 06 51402880, f.dirksen@amsterdam.nl
Doel van de bespreking



Advies op het voorgenomen DB-besluit over de definitieve selectie
van de tijdelijke wissellocaties en het aantal wisselplekken voor
woonboten in West

Korte toelichting/samenvatting (max 5 regels)

Voor de kademuurvernieuwing aan de Da Costakade en de vernieuwing
van de bruggen Oranje Loper zijn in West 36 tijdelijke wisselplekken
(buiten de bestaande rakken) nodig voor woonboten. Op basis van de
afwegingsnotitie wissellocaties woonboten blijken 73 mogelijke
wisselplekken geschikt, verdeeld over 10 locaties. Op basis van de
opgehaalde reacties bij omwonenden en een ranglijst met meest en
minst gewilde locaties bij woonbooteigenaren, is het DB voornemens om
32 tijdelijke wisselplekken aan te wijzen, verdeeld over 7 locaties (3
grachten), met een optie voor vier plekken op locatie 8. De vergunningen
voor de tijdelijke wisselplekken worden gekoppeld aan de duur van het
project Da Costakade en het programma Oranje Loper.
Voorbereiding en afstemming
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Het voorgenomen DB-besluit is afgestemd met:
 Stuurgroep Da Costakade
 Programma Bruggen en Kademuren
 Programma Oranje Loper
 Ambtelijk opdrachtgever
Stukken (bijlagen nummeren s.v.p.)

Ter inzage gelegd

Memo Voorgenomen DB-besluit tijdelijke wissellocaties woonboten in
West
Bijlage 1: Memo selectie tijdelijke wissellocaties in West
Bijlage 2: Memo verplaatsbaarheid watertuinen Bilderdijkgracht
Nvt.

Afhandeling

Besluitvorming en proces (in overleg met de bestuursondersteuner)

Meegestuurd

30 maart 2021
Datum SDC bijeenkomst: 6 april 2021 AanbiedingsMEMO erbij: nee
Datum DB vergadering:

Registratienummer <invullen>
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