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Vragen over de plannen voor de drie garages 

 

Wat gaat er met de garages gebeuren? 

De Alliantie is van plan om de garages te vernieuwen. Wat er precies gaat gebeuren, dat 

weten we nog niet. We gaan onderzoeken of de garages gesloopt of gerenoveerd 

worden. We proberen daarom antwoorden te vinden op vragen als: hoe is de 

bouwkundige staat van de garages? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er eigenlijk nodig? En 

kan parkeren gecombineerd worden met wonen, zodat we tegemoet kunnen komen aan 

de grote vraag naar woonruimte in Amsterdam?  

Die antwoorden willen we graag samen met bewoners en experts vinden. 

 

Wanneer gaat de Alliantie de garages aanpakken? 

We verwachten dat we vanaf eind 2020/begin 2021 starten met de eerste garage. Welke 

garage dat is, dat weten we nu nog niet. Eind 2019 weten we dat waarschijnlijk wél. 

Natuurlijk houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de plannen.  

 

Wanneer zijn alle garages klaar? 

Dat hangt af van wat we precies gaan doen met de garages.  

 

Wanneer is er meer duidelijkheid over de plannen? 

We verwachten dat we eind 2019 duidelijkheid hebben. Van eind april tot begin oktober 

2019 werken we de plannen samen met bewoners uit (zie onder). Daarna neemt de 

directie van de Alliantie een besluit.  

 

Vragen over participatie 

 

Kan ik meedenken over de plannen voor de garages? 

Ja, dat kan in de projectcommissie Parkeergarages. In deze projectcommissie zitten niet 

alleen bewoners. Er schuiven ook professionals aan, zoals de architect, de bouwers en 

medewerkers van het stadsdeel. De projectcommissie start begin mei 2019. U kunt zich 

tot 16 april 2019 aanmelden bij Sietske Draaisma: sdraaisma@de-alliantie.nl.  

 

Vragen over de periode tot aan de vernieuwing 

 

Doet de Alliantie nog iets aan het beheer totdat de garages vernieuwd worden? 

Het  noodzakelijk beheer en onderhoud blijft doorgaan. Daarnaast willen we bekijken 

welke maatregelen we op korte termijn kunnen nemen om de parkeerproblematiek aan 

te pakken. Dat willen we graag in overleg met bewoners doen. Ook de 

bewonerscommissie Molenwijk en het stadsdeel zijn betrokken. 

Staat uw vraag er niet bij? 

 

U kunt uw vraag mailen aan Sietske Draaisma: sdraaisma@de-alliantie.nl. Ook kunt u 

met vragen terecht op ons spreekuur (zie boven).  

 

 

 

Let op: deze informatie is met zorg opgesteld. Desondanks kan er een fout ingeslopen zijn. U kunt 

dan ook geen rechten aan dit document ontlenen. 
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