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 Onderwerp  Nieuw   ontwerp   Feduzziplein   +   onderdoorgang  
   
   
 

 
 
Beste   bewoner   en/of   ondernemer,   
 
Aan   de   Nieuwe   Weteringstraat   ligt   een   pleintje   dat   lokaal   bekend   staat   als   het   Feduzziplein.   De  
omwonenden   ervaren   (veel)   overlast.   Op   het   pleintje   is   sprake   van   vandalisme,   zwerfafval,  
wildplassers   en   groepen   luidruchtige   jongeren.   Ook   wordt   geslapen   in   de   onderdoorgang   die  
grenst   aan   het   pleintje.  
 
Om   de   overlast   terug   te   dringen   zijn   de   afgelopen   periode   verschillende   initiatieven   geweest.   Zo   is  
er   meer   inzet   van   politie   en   straatcoaches   geweest   en   hebben   gesprekken   plaatsgevonden   met  
betrokkenen.   Dit   heeft   niet   tot   de   gewenste   resultaten   geleid   en   daarom   zijn   wij   samen   aan   de  
slag   gegaan.   In   juli   jongstleden   hebben   wij   een   oproep   gedaan   aan   de   buurt   om   deel   te   nemen   aan  
het   ontwerpteam   Feduzziplein.   Met   een   groep   van   ongeveer   10   betrokkenen   is   gewerkt   aan   een  
nieuw   ontwerp   voor   een   mooier   pleintje   dat   moet   bijdragen   aan   het   verminderen   van   de   overlast.   
 
Nieuw   ontwerp   –   van   plein   naar   tuin  
Het   ontwerpteam   heeft   afgelopen   tijd   hard   gewerkt   aan   een   mooi   en   passend   ontwerp.   We   zijn  
dan   ook   trots   te   kunnen   melden   dat   het   plan   klaar   is.   Het   plein   wordt   groener,   krijgt   een  
bijzondere   bestrating   en   is   aan   weerszijden   voorzien   van   een   hek   dat   op   nachtelijke   uren  
afsluitbaar   is.   In   deze   nieuwe   inrichting   van   het   plein   en   de   onderdoorgang   is   geen   ruimte   meer  
voor   het   parkeren   van   fietsen   en   motoren.   De   nieuwe   ‘tuin’   is   dagelijks   open   van   07.00   tot   19.00  
uur.   Dan   staan   de   poorten   aan   beide   zijden   open   voor   iedereen.   Bewoners   en   ondernemers   aan  
het   plein   krijgen   uiteraard   een   sleutel   voor   de   overige   uren.   Wij   nodigen   u   van   harte   uit   het  
complete   ontwerp   op    https://weteringbuurt.nl    te   bekijken.   Heeft   u   vragen   en/of   opmerkingen   dan  
horen   wij   dat   graag.   U   kunt   deze   mailen   aan    n.de.loor@amsterdam.nl .   
 
Werkzaamheden  
De   metamorfose   van   het   Feduzziplein   zal   in   het   eerste   kwartaal   van   2020   plaatsvinden.   We   zullen  
starten   met   het   verplaatsen   van   de   fietsvoorzieningen   naar   de   Nieuwe   Weteringstraat.   Ook  
motoren   kunnen   niet   meer   terecht   onder   de   onderdoorgang.   Parkeerders   worden   gedurende   twee  
weken   vooraf   geïnformeerd   middels   gele   borden.   Daarna   zullen   twee   bomen   gekapt   worden,  
omdat   deze   niet   meer   gezond   genoeg   zijn.   Er   komen   nieuwe   boompjes   en   meer   groen   voor   terug.  
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Vervolgens   zal   de   bestrating   eruit   gaan,   worden   voorzieningen   gemaakt   voor   water   en   stroom   en  
gaat   de   nieuwe   bestrating   erin.   Nadat   de   nieuwe   tuin   is   aangelegd   en   de   bomen   zijn   geplant,  
worden   de   hekken   geplaatst.  
 
De   aannemer   doet   uiteraard   zijn   best   om   zo   min   mogelijk   overlast   te   veroorzaken   en   houdt  
rekening   met   de   bereikbaarheid   van   de   woningen   en   het   Medisch   Centrum.   Het   kan   echter   zijn   dat  
u   tijdelijk   verhinderd   wordt   om   via   het   plein   of   de   onderdoorgang   te   lopen.   Zodra   de   planning   voor  
de   uitvoering   gereed   is,   zullen   we   de   direct   omwonenden   daarover   informeren.   Ook   op  
https://weteringbuurt.nl    kunt   u   dan   de   laatste   informatie   vinden   over   deze   planning.  
 
Plantdag   en   feest  
Als   het   grove   werk   gedaan   is,   dan   is   het   tijd   om   te   planten.   We   zullen   daarom   een   plantdag  
organiseren   met   aansluitend   een   feestelijke   opening.   U   bent   allen   van   harte   uitgenodigd   om   mee  
te   doen.   Naar   verwachting   is   dat   in   februari/maart.   Op   het   plein   en   op   de   website   zullen   we   de  
datum   bekend   maken.  
 
Groene   vingers  
De   plantdag   is   tevens   het   begin   van   het   zel�eheer.   Verschillende   bewoners   hebben   aangegeven  
de   handen   uit   de   mouwen   te   willen   steken   en   te   helpen   bij   het   schoon   en   groen   houden   van   het  
nieuwe   plein.   Heeft   u   ook   een   paar   uur   per   maand   beschikbaar?   Laat   het   dan   weten   aan   Reina  
Krijnen   van   het   Medisch   Centrum,   via    reina@mcwetering.nl .  
 
Wij   hopen   u   met   deze   brief   voldoende   geïnformeerd   te   hebben.  
 
Met   vriendelijke   groeten,  
 
Namens   de   procesgroep   Feduzziplein,  
 
Ingrid   Gevers,   bewoonster  
Carl   Douglas,   ondernemer   DouglasDelights  
Reina   Krijnen,   ondernemer   Medisch   Centrum   Wetering  
Joris   van   den   Boom,   Stadgenoot  
Evert   van   den   Berg,   Stadgenoot  
Willem   van   Huijstee,   bewoner/Wetering   Verbetering  
Henk   van   Emmerik,   bewoner/Wetering   Verbetering  
Mathieu   Derckx,   ontwerper  
Ton   Hilhorst,   ontwerper  
Sandra   Klerks,   wijkagent   Weteringbuurt  
Jeroen   van   Kemenade,   gebiedsbeheerder   gemeente   Amsterdam  
Nana   de   Loor,   gebiedsmakelaar   gemeente   Amsterdam  
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