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Verslag inspraakavond herinrichting Amstel oostzijde tussen Carré en 
Hermitage 
maandag 16 juli 2918 om 20.00 uur bij de gemeente Amsterdam, 
Weesperstraat 8 
 
Aanwezig 
Jeroen Cornelissen ambtelijk opdrachtgever stadsdeel Centrum 
Micha Mos dagelijks bestuur stadsdeel Centrum, portefeuillehouder openbare ruimte en 

verkeer 
Ron Schreuders projectmanager 
Amber van Stijn omgevingsmanager 
Brian Man  werkvoorbereider 
Gijs Westerbos  projectleider ondergrondse afvalinzameling stadsdeel Centrum 
Cor van Diepen  leverancier en installateur walkasten  
Helen van den Broek notulist 
 
Belanghebbenden: zie presentielijst 
 
Opening  
Jeroen Cornelissen (ambtelijk opdrachtgever) heet iedereen welkom bij deze inspraakavond over de 
herinrichting van de oostzijde van de Amstel. Eerder vanavond was er al een informatiedeel met 
informatie over dit project en het project Aanpassingen verkeerscirculatie rondom de Amstel.  
Na de presentatie van het ontwerp is er gelegenheid voor vragen en inspraakreacties. De 
inspraakperiode duurt tot en met 29 augustus, in deze periode kunt u ook nog schriftelijk reageren. 
Van deze avond wordt een verslag gemaakt, ook de ingeleverde notities en reacties per mail worden 
verzameld. Uiteindelijk maakt de bestuurder een afweging. Wie de presentielijst invult, wordt 
geïnformeerd over het vervolg.  
 
Presentatie voorlopig ontwerp  
Projectmanager Ron Schreuders presenteert kort het plan en de achtergrond. 
Waarom herinrichten? 
De herinrichting is onderdeel van het Masterplan Amstel van 2005. Dit plan verbetert de ruimtelijke 
kwaliteit aan de Amstel. De uitvoering vindt plaats in vijf fases, vier fases zijn al klaar. Het gedeelte 
tussen Nieuwe Prinsengracht en Nieuwe Keizersgracht (tussen Carré en Hermitage) is de laatste 
fase. Doel is meer ruimte voor voetgangers. Er komt een wandelstrook langs het water en de 
parkeerplaatsen verdwijnen. Er zijn compenserende parkeerplekken gevonden in de Ceresgarage. 
Deze garage biedt voldoende plek om ook de tijdelijke parkeerplekken tussen de Hogesluisbrug en 
de Korte Amstelstraat op te heffen. Naast het Masterplan is ook de staat van de straat reden voor de 
herinrichting.  
Wat gaan we doen? 
De 35 reguliere autoparkeerplekken verdwijnen en worden gecompenseerd in de Ceresgarage 
(Nieuwe Prinsengracht 65). Dit is een langgerekte garage: bewoners rijden de garage in aan het 
begin van de gracht en rijden er aan het einde aan de kant van de Nieuwe Keizersgracht weer uit. De 
mindervalide parkeerplek blijft (wellicht) op de huidige plek en de autodateplek gaat waarschijnlijk 
naar de Nieuwe Kerkstraat. 
Er komen 36 fietsparkeerplekken bij: nu zijn er 21 nietjes, dit worden er 39. De projectmanager hoort 
verder graag of er behoefte is aan parkeerplekken voor bakfietsen en/of scooters. 
De huidige 12 bomen blijven staan, drie bomen worden vervangen wegens een slechte conditie. De 
bomen krijgen goede ondergrondse groeiplaatsen. 
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Er komen 7 ondergrondse inzamelcontainers (nu 2).  Dit is onderdeel van een totaalplan voor 
ondergrondse inzameling in de gehele binnenstad. Hiermee wordt ook gescheiden inzameling 
mogelijk gemaakt. De containers komen aan de walkant: 3 naast de Magere Brug voor papier, glas 
en restafval, 2 ter hoogte van de Nieuwe Prinsengracht voor kunststof en restafval en 2 ter hoogte 
van de Nieuwe Keizersgracht voor kunststof en restafval.  
De lantaarns (hoge masten) worden vervangen door kroonlantaarns, wellicht met ledlicht. Er komen 
1 of 2 extra lantaarns om dezelfde lichtopbrengst als nu te garanderen. 
Er komen walkasten voor de woonboten: per woonboot 1 walkast met daarin alle verschillende 
nutsvoorzieningen (gas, water, electra en telecom). Eerder is de walkast zo dicht mogelijk bij de 
loopplank geplaatst, maar dit belemmert de doorloop op het wandelpad.  
Het materiaalgebruik bestaat uit rode gebakken klinkers en natuurstenen trottoirbanden. 
 
Vragen en inspraakreacties 
 
Verlichting 
Inspreekster is blij met de kroonlantaarns. Nadeel van de hoge masten was dat de bomen 
ongelijkmatig gesnoeid werden: delen van het bladerdek werden weggesnoeid om plek te maken 
voor de lichtmasten.  
Inspreekster hoopt dat er meer licht komt, het is nu donker. 
 
Walkasten 
Inspreekster heeft al een walkast. Zij merkt op dat bij haar de kademuur te ondiep is om de 
walkasten  strak tegen de wal kant te plaatsen, deze moeten daarom meer naar voren, te veel in de 
loop, staan. Verder vindt zij de kast geweldig. Een minpunt:  toen het hard vroor was een stukje 
leiding van walkast naar kade bevroren. Als dit ook nog opgelost kan worden, is de kast perfect.  
De projectmanager zegt dat men de kasten hier niet in de looplijn wil plaatsen, maar in lijn met het 
overige straatmeubilair. Tegelijkertijd moet de kast zo dicht mogelijk staan bij het punt waar de 
leidingen de boten ingaan.  
 
Looproute langs het water 
Inspreker vraagt of mensen straks rustig langs het water kunnen lopen zonder te struikelen over 
nietjes en ander straatmeubilair. Wordt de waterkant een looproute?  
De projectmanager zegt dat het ontwerp inderdaad uitgaat van een objectvrije wandelstrook langs 
het water. 
 
Inspreekster woont op een reeds opnieuw ingericht deel van de Amstel. De wandelroute werkt in de 
praktijk niet. De walkant loopt schuin af naar het water, dit nodigt niet uit om te wandelen, zeker 
niet als het glad is. Bovendien struikel je over kasten, fietsnietjes en (dwars) geparkeerde scooters 
en fietsen. Inspreekster kijkt uit op de ‘wandelboulevard’ en ziet dat deze niet wordt gebruikt. Zij en 
andere bewoners hebben hierover ook uitgebreid gemaild.  
Inspreker zegt dat hij de wandelroute wel gebruikt, hij loopt er heel vaak. 
De projectmanager zegt dat van de eerste fase geleerd is. Zo komen er nu geen walkasten meer in 
de looplijn. Scooter parkeren is nog een onderwerp van gesprek: gedacht wordt aan parkeerplekken 
in de lijn van de nietjes. Andere obstakels als de haalkommen (aanbindmogelijkheid voor de 
woonboten) die nu op de kade ingestraat zijn, mogelijk verplaatst worden naar de kademuur. Een 
vlakke walkant is echter niet mogelijk, deze moet schuin aflopen voor de afwatering.  
 
Inspreker zegt dat vier stukken reeds zijn heringericht. Daarbij zijn 2 varianten in gebruik: een 
zonder parkeerplekken en een met langsparkeren. Veel bewoners hebben hier een mening over. 
Inspreker ziet dit niet terug in het plan. Hij vindt dat het stadsdeel eerst moet kijken naar de 
bevindingen op de reeds heringerichte stukken Amstel, in plaats van dit plan erdoorheen duwen.  
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De projectmanager zegt dat er geen sprake is van een plan erdoorheen duwen. Het stadsdeel legt 
vanavond een concept plan voor en hoort graag de reacties.  
 
Inspreker vraagt welk probleem wordt opgelost door de nieuwe inrichting.  
De projectmanager zegt dat het ontwerp meer ruimtelijkheid creëert. Het auto parkeren verdwijnt, 
hiermee is het blik van straat en ontstaat vrij uitzicht op de Amstel. 
 
Inspreekster zegt dat toeristen tussen Carré en Hermitage graag aan de walkant lopen en foto’s 
maken. Inspreekster stelt een allee met allure voor. De extra afvalbakken in het plan nodigen niet uit 
tot wandelen evenmin als de nietjes, deze zouden aan de overkant moeten komen. Dan maak je een 
duidelijke keuze. De nietjes een stukje naar voren of achteren plaatsen is geen oplossing: fietsen 
steken uit. Inspreekster ervaart dit zelf bij het stukje voor Carré: je moet zigzaggen.  
 
Inspreker zegt dat ook de woonboten het zicht op het water belemmeren. De woonboten hoeven 
niet weg, maar de regels voor ligplaatsen moeten gehandhaafd worden. Dan ontstaat ruimte tussen 
de boten en komt er meer zicht op het water, net zoals voor de Hermitage.  
Inspreker voegt toe dat de woonboten plek nodig hebben. Maar een aantal boten is opgekocht door 
mensen die in Amstelveen wonen en de boot per week verhuren. Van deze mensen moet de 
vergunning worden ingetrokken.  
De portefeuillehouder zegt dat het bestuur handhaaft op illegaal Airbnb gebruik van woonboten. Dit 
gebeurt met geldboetes, net als bij woningen die verhuurd worden als Airbnb.  
Inspreker stelt uitsterfbeleid voor woonboten voor: wanneer een woonboot weggaat, kan op die 
plek een steiger komen.  
De portefeuillehouder zegt dat dit i.v.m. het eigendomsrecht heel lastig is. In een paar uitzonderijke 
situaties kan het, maar hier waarschijnlijk niet.  
Inspreekster zegt dat een steiger ook niet zaligmakend is. Bij de Hermitage ondervinden veel 
woonbootbewoners overlast: toeristen laten vuil achter en er is geluidsoverlast tot diep in de nacht. 
Zodra je iets leuks creëert, heb je gelijk ook zorgen. Richt  de hele Amstel in voor toeristen en het is 
voor bewoners niet leuk meer. 
 
Inspreekster merkt op dat aan de huizenzijde ook loopruimte moet zijn, onder meer voor de 
bezoekers van Carré.  
Inspreekster voegt toe dat de hele stoep vanaf Jan Vinckbrug tot Korte Amstelstraat vol met fietsen 
staat. Hier zijn geen nietjes, maar mensen zetten hun fiets toch neer.  
 
Inspreker vraagt waarom iedereen aan de walkant moet wandelen, aan de andere kant heb je meer 
afstand tot het water en dus meer uitzicht.  
Inspreekster zegt dat ook aan de huizenzijde mensen wandelen.  
De projectmanager zegt dat men niet per se aan de walkant hoeft te lopen, de doorgaande 
voetganger kan gewoon aan de huizenzijde blijven lopen. 
 
Inspreker kan zich voorstellen dat woonbootbewoners problemen hebben met een 
wandelpromenade aan de walkant. Hier lopen vrijwel alleen toeristen met alle risico’s van dien, denk 
aan de Engelse vrijgezellenfeestjes.  
Inspreekster vindt dit onzin. Overdag lopen hier veel keurige toeristen uit alle landen, zij willen op de 
plek van de containers staan om de Magere Brug te zien. Dit levert gevaarlijke situaties op.  
 
Inspreekster woont op een woonboot: de toeristen lopen langs, kijken naar binnen en maken met 
z’n dertigen foto’s van haar plantjes. Nog leuker vinden ze het als mevrouw haar was ophangt. 
 
Inspreekster vindt het jammer dat er veel fietsenrekken komen. Voor wie is dat nodig: voor 
bewoners of voor mensen van elders? Aan de kade moet je kunnen wandelen en een vrij gevoel 
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krijgen, een recreatiesfeer, dus liever een bank dan een fietsenrek. Kortom, graag minder 
fietsenrekken of anders fietsenrekken aan de huizenzijde. 
 
Inspreker ziet geen problemen aan de huizenzijde, hier is gewoon een doorgaande stoep. De 
walzijde is vooral ontworpen vanuit de objecten. Dit zou meer een doorgaande route moeten zijn. 
Dit kan bijvoorbeeld door de nietjes niet dwars maar in de lengterichting neer te zetten. Het 
wandelpad hoeft geen rechte lijn te zijn, het mag best ergens omheen gaan. 
 
Inspreker is voorstander van een mooie wandelroute zonder obstakels. Het gaat dan ook om de 
spullen van woonbootbewoners die niet gebruikt worden en alleen bedoeld zijn om wandelaars te 
weren. Dit moet gehandhaafd worden. 
 
Inspreekster zegt dat de fietsnietjes op het stuk voor Carré van 18.00 tot 23.00 uur volstaan met 
fietsen van bezoekers van Carré. Voor bewoners is helemaal geen mogelijkheid om de fiets te 
parkeren. Bovendien is het geen fraai gezicht en lopen is onmogelijk. Ten tweede wordt dit mooie 
trottoir gebruikt door bouwbusjes en de officiële auto’s van Carré. En de buurman heeft drie 
maanden lang een container voor bouwafval voor de deur gehad, deze was vergund. Deze container 
stond dus op die mooie boulevard, dit verstoort het idee van het project. 
De omgevingsmanager zegt dat het beleid t.a.v. ontheffingen voor parkeerplekken is verruimd om 
administratieve lasten te verminderen. Men komt hier nu op terug en denkt na over een andere 
aanpak.  
Inspreekster zegt dat het fietsenprobleem zich niet beperkt tot de kade voor Carré . Ook over de 
brug is het tussen 18.00 en 24.00 uur een en al fiets. Misschien moet men geen wandelroute maken, 
het is ook geen ramp als toeristen een beetje over de weg lopen. 
Inspreekster zegt dat het niet aangaat om alles aan toeristen te wijten. De meeste Amsterdammers 
fietsen als halve gekken. Bovendien, we zijn zelf ook graag welkom in andere Europese steden. 
 
Inspreker merkt op dat mensen die vanaf de Hermitage aan komen lopen door het smalle stoepje 
van de …burg geen gebruik zullen maken van de wandelstrook aan de waterkant. Dit levert absoluut 
een probleem op met de fietsers. Is er iets te bedenken wat mensen stimuleert om aan de waterkant 
te lopen?  
 
Inspreker zegt dat een conclusie ook kan zijn dat de looproute langs het water simpelweg niet 
werkt. Ook geparkeerde fietsen kunnen blijkbaar niet worden voorkomen, zelfs als er geen nietjes 
zijn worden de fietsen hier geparkeerd. Misschien moet iedereen gewoon accepteren dat het niet 
werkt. 
 
Afvalinzameling 
Inspreker zegt dat fietsers op de Magere Brug richting stadhuis slecht zicht hebben op 
tegemoetkomende fietsers. De afvalcontainers belemmeren het zicht. Nu komt er nog een 
container bij. Komt deze dichter naar de brug te staan of verder van de brug af?  
De projectleider ondergrondse afvalinzameling zegt dat de extra container verder van de Magere 
Brug komt te staan.  
 
Inspreker constateert dat er 3,5 keer zoveel afvalcontainers komen als nu. Waarom, is er ineens 
meer afval?  
De projectleider ondergrondse afvalinzameling zegt dat Amsterdam achterloopt met het scheiden 
van afval. Daarom komen er meer containers voor verschillende soorten afval.  
Inspreekster dacht dat het doel ook minder vuilniswagens was.  
De projectleider ondergrondse afvalinzameling zegt dat dit klopt: het oude systeem van 
vuilniszakken ophalen verdwijnt. Op dit moment wordt een uitvoeringsplan gemaakt, de 
verwachting is dat postcodegebied 1018 binnen twee tot drie jaar ondergrondse containers heeft. 
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Inspreekster vraagt hoe het stadsdeel gaat voorkomen dat mensen het afval naast de container 
zetten.  
Inspreker voegt toe dat horecaondernemers uit de Amstelstraat afval op de Blauwbrug neerzetten: 
de meeuwen maken er vervolgens een enorme puinhoop van. 
De projectleider ondergrondse afvalinzameling denkt dat dit een kwestie van heropvoeden en 
communicatie is.  
 
Inspreekster is geen voorstander van ondergrondse afvalinzameling: wat is er mis met aardige 
hardwerkende vuilnismannen. Overal in de stad is het een puinhoop bij de ondergrondse containers 
met rattenplagen als gevolg.  
 
Inspreekster wijst op een eerdere opmerking van een andere inspreekster: als de afvalbakken te 
dicht op de Magere Brug staan, nodigt dit niet uit om te wandelen aan de waterkant.  
De projectleider ondergrondse afvalinzameling noemt als alternatief containers aan de huizenzijde.  
Inspreker stelt voor om de containers gewoon een stukje op te schuiven.  
De projectleider ondergrondse afvalinzameling zegt dat dit wel moet passen, er staan ook bomen.  
De projectmanager zegt toe te kijken of het mogelijk is om de container(s) iets te verschuiven.  
Inspreekster vindt schuiven met containers niet voldoende. De huidige situatie is gevaarlijk, er moet 
meer ruimte voor voetgangers komen en de voetgangersstroom moet geleid worden. Dit betekent 
dat je de walkant zoveel mogelijk objectvrij moet houden.  
 
Inspreker stelt voor om de afvalbakken voor kunststof en restafval ter hoogte van de Nieuwe 
Keizersgracht te verplaatsen naar de huidige afvalinzamelingsplek (waar nu de bovengrondse bak 
staat). Hier loopt niemand en de bewoners van de Nieuwe Keizersgracht hoeven dan ook niet over 
te steken om hun afval weg te gooien.  
De projectleider ondergrondse afvalinzameling zegt dat de locatiekeuze is ingegeven door de 
techniek. In de buurt van een landhoofd is meer ruimte dan bij de kademuur van de Nieuwe 
Keizersgracht. De bak kan op de voorgestelde locatie veel dieper de grond in, de capaciteit is dus 
groter dan op de Nieuwe Keizersgracht. 
Inspreker begrijpt de technische overweging, maar voor bewoners is de plek aan de andere kant 
logischer.  
Inspreker merkt op dat de gekozen locatie ook nodig is voor de draaicirkel van brandweer- en 
vuilniswagens. 
 
Inspreekster stelt voor om het voetpad voor de bakken aan de Amstelzijde breed te maken en het 
voetpad aan de gevelzijde smal. Dus precies omgekeerd aan het voorstel. Dit nodigt meer uit om 
langs de Amstel te lopen, in het voorgestelde ontwerp wordt het voetpad hier onderbroken.  
 
Bomen 
Inspreker vindt dat de bomen aan weerszijden van de Magere Brug een lelijke verzameling vormt: de 
bomen zijn divers in vorm, grootte en conditie, er zit geen enkele regelmaat in. Monumenten en 
straten worden opgeknapt, waarom de bomen niet allemaal vernieuwen? 
Inspreker zegt dat de regelmaat de natuur is.  
De projectmanager wil het kappen van gezonde bomen niet voorstellen. Dat de ene boom dik is en 
de andere dun, is de natuur.  
Inspreker betwijfelt of alle bomen gezond zijn gezien de schadelijke invloed van het autoverkeer. Nu 
verdwijnt het autoverkeer en de grondplaatsen worden verbeterd: een mooie kans voor nieuwe 
bomen.  
De projectmanager zegt dat drie bomen worden vervangen vanwege een slechte conditie. 
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Inspreker is voor het behoud van diversiteit. Iedere boom heeft andere levenservaringen: bliksem, 
storm, aanrijdingen. Sommige bomen leggen het loodje anderen houden het heel lang vol. Alles 
hetzelfde is de dood in de pot. We hebben jong en oud in de stad, zowel mensen als bomen. 
 
Terrassen en doorloopruimte 
Inspreker heeft een opmerking over het eerder ingerichte deel tussen Sarphatistraat en Carré. Dit is 
aan twee kanten wandelgebied, maar bij brasserie “Lempicka” staat de stoep vol met terrassen, aan 
de overkant wordt de doorgang versperd door horeca picknickbanken en fietsen. Op dit gevaarlijke 
kruispunt moet de voetganger gedwongen over de rijweg lopen.  
 
Inspreekster vraagt om de terrassen bij de oversteekplaatsen minder groot te maken. Het terras bij 
het kruispunt Nieuwe Kerkstraat/Magere Brug, is zo groot dat mensen moeten uitwijken naar de 
rijweg. Hetzelfde geldt bij “Lempicka”. Een ander aandachtspunt zijn geparkeerde motoren en 
scooters.  
De omgevingsmanager heeft de eigenaar van het café bij de Nieuwe Kerkstraat/Magere Brug 
gesproken: de terraspinnen zijn verkeerd geplaatst, deze worden binnenkort geplaatst conform de 
vergunning, dat wil zeggen meer naar de gevel van het café. Er hoort 1,5 meter doorloopruimte over 
te blijven. 
Inspreker wil graag meer handhaving van de terrasgrenzen.  
De omgevingsmanager zegt dat mensen een melding kunnen doen via telefoonnummer 14020 als 
het terras buiten de pinnen staat, melden via de speciale app kan ook. 
Inspreker doet dit, maar het helpt niet.  
 
Inspreekster heeft gehoord dat het nieuwe college een doorloopruimte van 2 meter wil.  
De omgevingsmanager zegt dat dit voorstel ter inzage komt. Dit voorstel heeft gevolgen voor 
duizenden terrassen en het kost tijd om dit te effectueren. Het stadsdeel zorgt in ieder geval dat  1,5 
meter doorloopruimte bij de Magere Brug gehandhaafd wordt.  
De omgevingsmanager heeft de eigenaar aangesproken, het terras blijft nu binnen de grenzen.  
 
Verkeersonveiligheid 
Inspreker zegt dat het aantal fietsers is toegenomen, dit is mooi, maar leidt tot gevaarlijke situaties. 
De Amstel is te smal voor tweerichting fietsverkeer in combinatie met autoverkeer, taxi’s en hoge 
bruggen die het zicht belemmeren. De afgelopen jaren zijn veel ongelukken en bijna ongelukken 
gebeurd. Het idee van een wandelpad is bespottelijk met zoveel fietsers, en leidt tot een intens 
gevaarlijke situatie. Inspreekster ziet als oplossing een smaller wandelpad aan de walkant.  
De projectmanager zegt dat een smaller voetpad aan de walkant niet mogelijk is i.v.m. de bomenrij. 
Inspreekster is het hiermee oneens: vroeger was het voetpad ook smaller en waren de bomen er 
ook. 
 
Inspreker zegt dat de Amstel een doorgaande fietsroute is, dit is mooi maar er wordt wel heel hard 
gefietst.  
Inspreekster pleit voor beleid dat ervoor zorgt dat auto’s minder hard rijden over de Amstel.  
De projectmanager wijst op een ander project: de aangepaste verkeerscirculatie rondom de Amstel. 
Dit was ook onderdeel van de informatieavond voorafgaand aan de inspraakavond. Het voorstel is 
om de Amstel vanaf de Hogesluisbrug tot aan de Nieuwe Amstelstraat af te sluiten voor 
autoverkeer. Bewoners krijgen wel toegang. Dit leidt tot minder autoverkeer, maar of dit ook het 
probleem van ‘hard fietsen’ oplost is de vraag. Denk daarbij ook aan de opkomst van de elektrische 
fiets.  
Inspreekster stelt voor om aanvullend ook de rijrichting vanaf de Hermitage om te draaien. 
Inspreker vraagt of er ook een inspraakavond over dit project komt. Het antwoord komt in de 
notulen.  
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Er komt geen officiële inspraak avond. Wel komt er nog een bewonersavond waar men informatie kan 
ophalen. Uiteraard is het mogelijk om de vragen en opmerkingen hierover te bespreken met het 
projectteam van de Sarphatistraat zuid. Contact opnemen hierover kan via binnenring@amsterdam.nl 
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verbetering-openbaar/project-binnenring/   
 
Parkeren 
Inspreker woont vlakbij ‘Lempicka’, op het gedeelte met de tijdelijke parkeerplaatsen. Deze worden 
nu opgeheven. Inspreker is het eens met het principe: opheffen als er compensatie in de buurt is. 
Alleen is de Ceresgarage niet in de buurt maar 600 meter verderop. Voor de buurvrouw op leeftijd is 
dit niet haalbaar (bovendien is stuurmanskunst nodig in deze smalle garage) en voor hemzelf ook 
niet. Hij vraagt te kijken naar andere parkeerkelders in de buurt. 
Inspreker doet een suggestie: hij parkeert zelf in de parkeergarage Oostpoort, neemt de tram en 
loopt een paar honderd meter naar huis.  
Inspreker zegt dat dit voor hem geen oplossing is. Hij heeft drie kleine kinderen en als musicus moet 
hij ook zijn instrumenten vervoeren.  
De projectmanager heeft met diverse parkeergarages in de buurt gesproken, veelal eigendom van 
particuliere bedrijven. Het probleem is medegebruik: bewoners moeten om 09.00 uur weg zijn om 
plaats te bieden aan medewerkers van het bedrijf. Hierdoor zijn garages dichtbij afgeketst. 
Inspreekster denkt dat een ingang aan beide kanten van de Ceresgarage uitkomst kan bieden. Dus 
ook een in- en uitgang vanaf de Nieuwe Prinsengracht.  
 
Inspreekster heeft een buurvrouw van 87. Haar broer (familie van buiten Amsterdam) komt vaak om 
haar op te halen of weg te brengen. Hij wil hier soms een uurtje parkeren, kan er een speciale 
parkeergelegenheid komen voor dit soort gevallen? Dit zou passen bij de participatiemaatschappij.  
De projectmanager noteert de wens. 
Inspreker stelt voor om niet 1 maar 2 extra parkeerplekken te maken voor mensen slecht ter been. 
Hij kent ook iemand van 82 die om deze reden geen bezoek krijgt. Zo worden mensen eenzaam. Een 
plek die je op een site kunt reserveren is wellicht een oplossing. Men moet dan wel kunnen bewijzen 
slecht ter been te zijn. 
Inspreekster denkt eerder aan een leeftijdsgrens.  
De projectmanager zegt dat wie buiten Amsterdam woont en minder valide is zich kan laten 
registeren als bezoeker. Hij of zij mag dan op elke parkeerplaats parkeren, zonder kosten.  
Inspreker noemt de Birò, de Italiaanse opvolger van de Canta waarin ook veel jonge mensen rijden. 
Mogelijk is dit een oplossing voor mensen slecht ter been: je mag de Birò op de stoep parkeren.  
Nadien toegevoegde reactie: Deze meneer is aangewezen op de reguliere parkeerplaatsen. Een speciale 
plek voor uitsluitend kort-parkeren is niet voorzien. 
 
Inspreekster is nog geen 82, maar zou het hier wel graag worden. Zij is niet goed ter been en kan 
vanaf haar woning niet naar de Ceresgarage lopen, het is gewoon te ver.  
 
Inspreker begrijpt nog steeds de noodzaak van het opheffen van parkeerplekken niet. Het parkeren 
is nu in balans, hij is tegen het opheffen van plekken.  
 
Inspreker zegt dat deze discussie tien jaar geleden al is gevoerd. Alle ‘zielige verhalen’ hebben ertoe 
geleid dat er niets is gebeurd, nu begint hetzelfde spelletje opnieuw. Niet dat de verhalen niet 
serieus genomen moeten worden, maar er zijn oplossingen voor. Inspreker juicht het opheffen van 
de parkeerplaatsen toe. Zijn eigen auto parkeert hij wel ergens anders. Hij hoopt niet dat er veel 
‘gezeur’ over komt en het project weer wordt uitgesteld.  
 
Inspreekster vindt het vreemd dat er afgelopen maand 3 nieuwe parkeervergunningen zijn 
uitgegeven aan bewoners van het nieuwe appartementenblok (zonder enige wachttijd), terwijl er 51 
parkeerplekken verdwijnen.  
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De projectmanager kan dit specifieke geval niet beoordelen. In het algemeen denkt hij dat bij het 
opheffen van veel plekken compensatie alleen niet voldoende is. Je moet dan ook iets doen met het 
vergunningenplafond.  
 
Inspreker wijst op de komst van 10 appartementen bij,  krijgen deze bewoners allemaal een  
vergunning? Dit betekent 10 auto’s extra. Het antwoord komt in de notulen: 
Nagekomen bericht: De nieuwe bewoners van de appartementen kunnen een parkeervergunning 
aanvragen. Er is momenteel geen wachtlijst voor vergunningen in Centrum 3. Dit kan wijzigen.  
 
Inspreekster denkt dat het ruimtelijk enorm opknapt als alle auto’s weg zijn. Waar mensen 
uiteindelijk gaan lopen, valt niet te sturen, maar er zal in ieder geval meer ruimte ontstaan. 
Bovendien: zonder luchtvervuilende auto’s wordt je nog veel ouder dan 83 jaar.  
 
Planning 
Inspreker vraagt naar de planning: wanneer wordt dit project uitgevoerd?  
De projectmanager zegt dat alle reacties worden verzameld. Deze worden na het zomerreces 
voorgelegd aan de bestuurder. Na het bestuurlijk besluit, is de verwachte start van de uitvoering 
januari/februari 2019.  
 
Sluiting 
De projectmanager bedankt iedereen voor komst en inbreng, hij vond het een vruchtbare avond en 
komt bij de buurt terug met het vervolg van dit project.  


