
Amsterdam    12 juni 2019 
 
 
Beste commissieleden,        
 
Wij, bewoners van de Kattenburgerstraat, willen onze stem laten horen in de plannen voor een 
autoluwe stad.  
Onze straat is een onveilige straat, door auto’s, bussen en motoren veelal in gebruik als 
racebaan. 
De  galerijflats met haar afgesloten garages en boxen ogen als muren, 
daartegenover de muur van het Marine-terrein. 
 
Er is teveel verkeer, teveel geluid, stankoverlast en wij ademen ongezonde lucht. 
Wij zijn bang dat, door de plannen voor een autoluwe stad, het nog drukker gaat worden in 
onze straat, dat willen wij  niet en dat kunnen wij niet aan.  
Wij wonen hier met heel veel mensen, waaronder veel kinderen. 
De 70 er jaren flats zijn slecht geïsoleerd.  
Ventilatie in slaapkamers is aan de straatkant niet mogelijk, het lawaai is enorm. 
Veel bewoners hebben fysieke en geestelijke klachten, luchtwegproblemen, slaapproblemen 
en stress. 
 
Het streven naar een autoluwe stad is prachtig en hard nodig voor onze stad. 
Maar het  mag toch niet zo zijn dat onze straat nog zwaarder wordt belast? 
Wij maken ons zorgen over eventuele nieuwe maatregelen die voor extra verkeer kunnen gaan 
zorgen.  
Wij willen Niet het kind van de rekening worden, wij willen geen afvoerputje zijn. 
  
Is de Kattenburgerstraat niet al decennia-lang een ‘vergeten’ en een in meerdere opzichten 
onveilige straat? Ondanks inzet van politie en ambtenaren is de drugscriminaliteit hier helaas 
nog altijd aanwezig. 
 
Wij willen méér rust, schone lucht en veiligheid! 
Wij voeren actie voor een  gezonde, groene en vriendelijke Kattenburgerstraat. 
Het liefste niet tégen maar sámen met betrokken politici en ambtenaren, 
  
Wij verzoeken de commissie, in het kader van de agenda autoluw, te streven naar 
vermindering van de verkeersoverlast in plaats van een  herverdeling van de overlast. 
Wij vragen de commissie expliciet om minder verkeer in onze straat. 
 
Een petitie zal volgen… 
 
Dank u wel,  
 
Marlou Visser 
marlou@starcreations.nl  
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