
Voortgangsbericht 22 november 2011 van secretaris bewonersraad ‘Groot 
Waterloo’ 
 
Er is ondertussen alweer een heleboel gebeurd en staat te gebeuren aan het front 
van de strijd om het behoud van de kunst in de ondergrondse metrostations. 
  
Er zijn vijf kwesties aan de orde. 
1. het 'inspreken' op de commissievergadering aanstaande donderdag door een 
woordvoerder (Arnold Diemer- Nieuwmarkt) namens de bewonersraden (en ook de 
Bond Heemschut). 
2. het maken van een boekje, ook met steun van de Bond Heemschut, waarin we 
onder de aandacht van beslissers en betrokkenen willen brengen: hoe het gemaakt 
is en waarom het zo gemaakt is, hoe het er nu uitziet en hoe het eruit gaat zien 
volgens de plannen van GroupA. Dit middels foto's en teksten. Het boekje zal (in 
december-januari?) aangeboden worden aan B&W, gemeenteraadsleden, 
stadsdeelraadsleden, betrokken ambtenaren, directieleden van het GVB, 
vertegenwoordigers van de media en andere betrokkenen. 
3. vandaag gevoerde gesprekken van bewonersvertegenwoordigers van de 
Nieuwmarkt en Groot Waterloo met het projectmanagement van de Dienst 
Infrastruktuur, Verkeer en Vervoer voor de renovatie van de metrostations oostlijn. 
De DIVV is uitvoerend en leidinggevend aan de renovatie. Volgens het 
managementteam o.l.v. Manfred Olgemoller bevindt zich de renovatie in de 
voorlopige ontwerpfase (bovengronds) en in de onderzoeksfase (ondergronds). Zij 
zoeken nu naar een maatschappelijk aanvaardbare oplossing voor de herinrichting 
van de ondergrondse metrostations. 
4. het betrekken van zoveel mogelijk kunstenaars bij de strijd om het behoud. 
Voorlopig beperken we ons tot de kunstenaars die de kunst hebben gemaakt, 
voorzover zij nog leven. Dit vooral om ondersteuning bij het schrijven van de teksten 
voor het boekje, maar ook om boven water te krijgen welke afspraken er destijds zijn 
gemaakt. 
5. het scheppen van een zo breed en sterk mogelijk draagvlak door het mobilseren 
van de bewoners, onder andere bij een bewonersraad ''Nieuwmarkt'' op 8 december. 
Ik hoop dat mensen uit de Plantagebuurt en gebruikers van het 
Weesperpleinmetrostation, aanhaken bij onze acties. 
  
	  


