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Veiligheidseffectrapportage brengt risico's nieuw te bouwen wijken In kaart

Terwijl de eerste paal in Haveneiland Oost, een deel van de nieuwe wijk I]burg
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in Amsterdam, nog de grond in moet, is al een integrale Veiligheidseffectrapportage gemaakt. Als in een vroeg stadium de veiligheidsrisico's van een
nieuw te bouwen wijk zijn onderzocht, is het mogelijk tijdig oplossingen te
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