
GÉÉN SNELWEG DOOR ONZE WOONWIJK!  
 
 
 

DOE MEE MET DE GROTE 

PROTESTACTIE 
ZATERDAG 12:00 UUR 

BIJ DE KATTENBURGERSTRAAT 
 
 
De gemeente wil de Kattenburgerstraat veranderen in een van de belangrijkste 
verkeersaders van Amsterdam. Bijna alle verkeer richting IJ-tunnel en het centrum 
wordt straks omgeleid door onze woonwijk. De nieuwe plannen zijn desastreus en 
betekenen voor alle bewoners en omwonenden veel meer verkeer, onveiligheid, lawaai, 
vervuiling en overlast. Wat ons betreft is dat onacceptabel! 
 
Inmiddels hebben ruim 350 inwoners de petitie tegen deze plannen getekend. Met een 
grote groep omwonenden deelden we afgelopen dinsdag onze zorgen bij de Stadsdeel-
commissie (zie achterkant). We voelen ons genegeerd, belazerd en in de steek gelaten. 
 
 

TIJD VOOR ACTIE! 
 
Deze plannen kunnen we alleen van tafel krijgen 
als we ons massaal laten horen. Daarvoor 
hebben we alle inwoners nodig! 
 
Op zaterdag 26 oktober om 12:00 uur 
organiseren we onze eerste grote protestactie. 
We verzamelen vanaf 11:30 uur. Heel veel buren 
hebben al toegezegd dat ze zullen komen en we 
hopen dat iedereen erbij is! We kiezen voor een lawaaiprotest nabij het zebrapad 
halverwege de Kattenburgerstraat (bij de Kattenburgerkruisstraat). Laat van je horen en 
neem iets mee om flink lawaai te maken! 
 
We zijn nu al bezig met de spandoeken en zullen veel politici en media uitnodigen om te 
zorgen dat de vele benadeelde Kattenburgers niet langer genegeerd worden. Onze 
woonstraat moet niet het afvoerputje worden van alle verkeer elders in de stad! 
 



Dinsdagavond 22 oktober om 20:30 uur komen we met een groep bezorgde 
omwonenden alvast bijeen in De Witte Boei (Kleine Wittenburgerstraat 201) om de 
strategie voor de komende tijd te bespreken. De gemeenteraad beslist in januari 2020 
over de Agenda Amsterdam Autoluw – die voor ons dus juist leidt tot méér verkeer – en 
tot die tijd hebben we om met alle bewoners de plannen bij te sturen en aandacht te 
vragen voor de enorme impact op onze woonwijk. 
 
Dat kan alleen met de hulp van heel veel bewoners! We zoeken mensen die: 
 

§ willen meehelpen met het coördineren en organiseren van acties; 
§ posters en flyers verspreiden en geïnteresseerden op de hoogte houden; 
§ langs de deuren kunnen gaan om omwonenden te betrekken; 
§ meedenken over alternatieven die we de politiek kunnen voorleggen; 
§ kunnen adviseren over mogelijke juridische stappen. 
 
Alle hulp is welkom, al heb je maar een uurtje over! Mail ons: actie@grootkattenburg.nl 
 
 
Na acht keer (!) doorvragen vertelde de gemeente ons eindelijk waar de verwachte 
verkeerstoename van 30 procent op is gebaseerd. De gemeente telde het verkeer 
tijdens werkzaamheden bij de Oostertoegang in juli/augustus 2019 (12.100 auto’s per 
dag) en in juni 2019 (9.500 auto’s per dag). Door een vakantieperiode te vergelijken met 
een niet-vakantieperiode (!) komt de gemeente tot de 30 procent uit de brief. Wij 
vermoeden dat dit best wel eens heel veel meer kan zijn – óók omdat er straks een knip 
komt in de Weesperstraat, wat bij ons tot veel extra drukte en sluipverkeer kan leiden. 
 
We spraken inmiddels veel politici over de Kattenburgerstraat. Hun reactie tot nu toe: 
ja dit is inderdaad heel vervelend… Maar de Oostertoegang is al jaren onveilig en biedt 
nu geen plaats voor een nieuwe fietscorridor. Maar beleggers en huiseigenaren in de 
Prins Hendrikkade is jaren geleden beloofd dat ze een autoluwe chique boulevard voor de 
deur krijgen. Maar we willen best meedenken hoe we de weg wat mooier kunnen 
aankleden en een meter verplaatsen richting het Marineterrein. 
 
Bij de inspreekavond vertelden veel bewoners over de overlast die ze nu al ervaren. 
Nu al zijn er dagelijks files. Nu al kunnen we niet meer buiten zitten vanwege de stank- en 
geluidsoverlast. Nu al slapen mensen niet meer met het raam open. In en rond de 
Kattenburgerstraat wonen zowel jonge gezinnen als veel kwetsbare ouderen die nergens 
anders heen kunnen. Astmapatiënten hebben hun medicatie aanzienlijk moeten verhogen 
vanwege de toegenomen luchtvervuiling of zijn inmiddels overleden. En als het aan de 
gemeente ligt, komt er dus héél véél meer verkeer bij. 
 

DOE MEE!   Blijf je graag op de hoogte? Help en denk je graag mee? Of heb je de 
petitie nog niet ondertekend? Stuur direct een mailtje naar actie@grootkattenburg.nl. 
 
actie van bezorgde omwonenden gesteund door VvE Groot Kattenburg  


