Amsterdam, 16.10.2017

Geachte mensen van de Dienst Metro en Tram, 

De Dienst Metro en Tram is voornemens om vanaf 20 oktober ieder weekend tot het eind van dit jaar (of langer?) op het traject van de Metro Oostlijn nachtelijke testritten te laten rijden. Wij, de bewoners die bovenop dit traject wonen én de Bewonersraad Nieuwmarkt / Groot Waterloo hebben enkele vragen en opmerkingen over dit voornemen.

VRAAG 1 aan de Dienst Tram en Metro (verder in deze brief de DMT genoemd) 
Hoe kan het dat deze aankondiging hiervan aan slechts één enkele bewoner is gestuurd? En dan betreft het ook nog iets in de zo nabije toekomst. Verwachten jullie hiervan dat alle betreffende bewoners zo in goede orde verwittigd worden? We lezen dat dit bericht in de Echo komt maar die ontvangt niemand in deze buurt.

Commentaar van bewoners en Bewonersraad:
Dit is geen manier van doen! Wij vinden dit een geval van slechte communicatie. Wij verwachten dat jullie dit netjes en tijdig, zoals dat hoort, oppakken en zelf aan alle betreffende bewoners berichten en wel per papieren brief. Zo gaat dat.


VRAAG 2 aan de DMT:
Waarvoor gaat er precies getest worden of is er nu nog allen het voornemen om te gaan testen?
Nog minder duidelijk is ons waarom dit dan precies op een traject zou moeten waar toch al zoveel overlast wordt ondervonden. Naast deze overlast is het onderzoek naar de opeens verhoogte metro-verlast sinds het najaar 2012 nog steeds niet afgerond, laat staan dat er een oplossing is gevonden en uitgevoerd. Zouden deze testritten ook uitsluitend uitgevoerd kunnen worden op trajecten waar geen overlast is? Ook hier willen wij graag een antwoord op.
Als er iets in de stad gaat gebeuren waar mensen mogelijk hinder gaan ondervinden, dan is het gebruikelijk dat men daarover contact kan opnemen. Ook moet men bezwaar kunnen maken. Wat gebeurt er als er klachten komen? Ook deze fase is overgeslagen.

Commentaar van bewoners en Bewonersraad:
Aangezien de overlast door het reguliere metroverkeer (met de meeste hinder in de vroege en late uren) toch al een inbreuk is op het woongenot van ons bewoners en dat al heel wat jaren, vinden wij nachtritten een heel slecht plan. Kortom, wij vinden het doorgaan hiervan niet acceptabel en we gaan dit ook niet accepteren.
Nachtrust is een basisbehoefte van mensen waaraan niet of slechts in uiterste noodzaak getornd mag worden. Deze uiterste noodzaak nu zien wij niet en dus maken wij met klem bezwaar.

Met vriendelijke groet, ook namens alle andere getroffen bewoners en mede namens de Bewonersraad Nieuwmarkt / Groot Waterloo,

Susanne Laws en Evelien van Os van den Abeelen
