
Amsterdam, 21 mei 2014 

 

Betreft: Uitbreidingsplan schoolplein ASVO 

 

Geacht college van B&W, geachte raadsleden, geachte leden van de bestuurscommissie, 
geachte ASVO school, 

Hierbij vestigen we uw aandacht op het volgende. 

D.d. 6 mei 2014 bereikte ons, bewoners en buurtgenoten, het bericht dat er ingrijpende 
wijzigingen op stapel zouden staan voor de omgeving Achtergracht/Frederiksplein. Wij 
werden hierover niet door de gemeente geïnformeerd, maar moesten een en ander 'bij toeval' 
vernemen uit een nieuwsbrief van de ASVO school aan ouders dd. 27 maart 2014. 

De wijziging betreft kap van bomen en struiken, een totale wijziging van de verkeerssituatie, 
het verdwijnen van 6 parkeerplaatsen voor buurtbewoners en een uitbreiding van het toch al 
royale schoolplein met ongeveer 1000 vierkante meter, zeg maar tot op onze stoepen. Het 
behoort nu reeds tot een van de grootste schoolpleinen van Amsterdam, volgens de normen 
van de VNG betreffende schoolpleinen. Op geen enkele manier is rekening gehouden met de 
belangen en de consequenties voor de bewoners, omwonenden en ondernemers. 

Inmiddels is er contact geweest met de betrokken ambtelijke diensten, en hoorden we dat er 
een informatie/inspraakavond gepland is waar de betreffende plannen voorliggen. Plannen 
waar de buurt in het geheel niet bij betrokken is geweest. Dit is niet acceptabel, te meer daar 
het plan al in een ver stadium van voorbereiding is en onderwerp is van de inspraak. Dát plan 
dus, en niet andere plannen of ideeën. Kennelijk moeten er hoe dan ook veranderingen 
doorgevoerd worden in onze woon- werk en leefomgeving, iets waar wij, zijnde de 
meerderheid van de bewoners van de Achtergracht en omgeving, het niet mee eens zijn. 
Bijgaand doen wij u een ter zake rondgedeelde flyer toekomen en de handtekeningen (ruim 
600 in getal) die in protest tegen de voorgestelde wijzigingen gezet zijn. De conclusie is 
duidelijk: met wijziging van de bestaande situatie wordt niemand een plezier gedaan. 

Ná de inspraakavond zullen wij u nader informeren over de alsdan eventueel nog te 
ondernemen acties tegen wijzigingen van onze woonomgeving. Het leek echter goed u reeds 
op voorhand te laten weten hoe de situatie in de buurt en de gevoelens van de bewoners daar, 
is, zodat u mogelijk nog kunt ingrijpen in de plannen, dan wel die geheel en al af te blazen. 
Het laat zich raden dat dit zowel u als ons veel tijd, geld, en ergernis zal schelen. 

Hoewel er veel vragen te stellen zijn (te denken valt aan bomenkap, “groene long”, 
grondkosten, openbaarheid weg en Frederiksplein, veiligheid(?), normen omvang schoolplein, 
verkeerscirculatie en dergelijke meer) laten wij die vooralsnog terzijde. Inhoudelijk zullen wij 
ná de inspraakavond op 27 mei aanstaande, op de zaak terugkomen, mocht dit nog nodig zijn 
omdat de plannen daar en dan niet van tafel gehaald zijn. Als dit plan is ontstaan uit 
veiligheidsoverwegingen willen we hierover graag met u in gesprek gaan om de veiligheid in 
de buurt te bevorderen. 

 



Hier en nu gaat het erom u te informeren over het feit dat wij, bewoners van de Achtergracht 
en het nabij gelegen Frederiksplein, niet gekend zijn in de voorbereiding van de plannen en 
ons daarmee niet kunnen en ook niet zullen verenigen.Wij als burgers beschouwen 
burgerparticipatie als een serieuze zaak. We vertrouwen er dan ook op dat u ons verzoek zult 
honoreren. 

Wij verzoeken u 
 
1. Bovenstaande zaak op de agenda van de eerstvolgende gemeentraadsvergadering te zetten, 

en 

2. Het plantsoen op de kop van de Achtergracht op te nemen in de Hoofdgroenstructuur van 
de gemeente Amsterdam. Groen gaat ons allen aan! 

Indien u naar aanleiding van dit schrijven vragen heeft dan kunt u contact opnemen met  

1. Anja Brasser 
Achtergracht 11 G 
1017 WL Amsterdam 
Mobiel: 06-42.48.27.06 
E-mail: anja brasser clearvision@xs4all.nl 
 
of 
 
Jan Willem van Toulon van der Koog 
Achtergracht 47 III 
1017 WN Amsterdam 
Mobiel: 06-20.11.32.20 
E-mail: toulon-jw@planet.nl 

 
De voorliggende plannen vindt u op de site van uw gemeente onder 
centrum.amsterdam.nl/asvo-school 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Anja Brasser     Jan Willem van Toulon van der Koog 


