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Stadsgesprek
Pakhuis De Zwijger

25 april 2019

“ Introduceer de 
‘slapende’ vergunning 
voor mensen die hun 
auto wegdoen”

“ De auto blijft nodig 
voor familiebezoek 
aan de andere kant 
van het land”

“ Taxi’s en bootjes elektrisch, 
liefst morgen al!”

“ Probeer eerst autoluwe 
maatregelen uit op één plek”

4 Het gesprek met de stad



1 In gesprek met de stad 

Leefbare en toegankelijke 
stad
Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht 
en groeit van ruim 800 duizend inwoners nu 
tot ruim een miljoen in 2030. Dat betekent een 
nog intensiever gebruik van de schaarse ruimte. 
Tegelijkertijd wil het college van burgemeester 
en wethouders de stad leefbaar en toeganke-
lijk houden voor iedereen. Met schonere lucht 
en meer ruimte voor fietsers, voetgangers, 
openbaar vervoer, spelende kinderen, groen en 
ruimte voor voorzieningen. 

Agenda Amsterdam Autoluw 
Voor een leefbare en toegankelijke stad zijn ste-
vige keuzes en investeringen nodig, die ervoor 
zorgen dat het verkeer, de logistiek en de open-
bare ruimte in de stad beter aansluiten bij de 
opgaven en behoeften van Amsterdammers van 
nu en in de toekomst. Een grote ontwikkeling, 
met veel impact voor Amsterdam en omgeving. 
De plannen en ideeën worden vastgelegd in de 
Agenda Amsterdam Autoluw.

Kennis benutten
In dialoog met bewoners, ondernemers, ex-
perts, professionals, intermediairs, forensen, 
brancheorganisaties en kennisinstellingen wil 
Amsterdam de aanwezige kennis in de stad 
benutten. Door ideeën en wensen op te halen, 
te toetsen en mee te nemen in de uitwerking 

Doelstellingen 

1) Meer ruimte voor verblijfsfuncties

2) Meer ruimte voor voorzieningen

3)  Meer ruimte voor auto-
alternatieven

4)  Schonere lucht, minder 
geluidshinder en verkeersveiliger

5) Inclusieve stad
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van de Agenda Amsterdam Autoluw.  
Ook internationaal is gekeken wat Amsterdam 
kan leren van andere Europese steden. 

Urgent, maar ook inspirerend
Autoluwe maatregelen kunnen meer ruimte 
creëren. Door bewoners en ondernemers op 
te roepen om mee te denken en te raadplegen 
over dit thema, wil de gemeente bij de verschil-
lende doelgroepen en stakeholders de beteke-
nis en context van ‘autoluw’ verduidelijken. En 
tegelijkertijd het draagvlak vergroten voor de 
urgentie van een autoluwe stad en de mogelijke 
maatregelen.

Heldere boodschap
De boodschap is daarom niet óf Amsterdam 
autoluwer wordt, maar hoe. Deze heldere bood-
schap is noodzakelijk om realistische verwach-
tingen te scheppen naar alle gesprekspartners. 
En duidelijk te maken hoe dit ‘gesprek met  
de stad’ past in de stappen die het gemeente-
bestuur wil zetten in de besluitvorming over een 
autoluwe stad.

Gesprek met de stad
Een autoluwe stad, wat houdt dat in? Wat 
betekent het voor ondernemers, bewoners en 
bezoekers? Kunnen mantelzorgers hun auto 
nog parkeren? En zijn er alternatieven en zo 
ja, welke dan? Wordt het dan groen? De stad 
autoluw maken heeft grote impact en raakt veel 
verschillende mensen. Gezinnen, ondernemers, 
mindervaliden. Allemaal Amsterdammers die er 
iets van vinden.

Verschillende geluiden
De stad is van iedereen. Uitgangspunt is 
daarom om met veel verschillende mensen in 
gesprek te gaan. Een stadsbrede aanpak: ge-
sprekken met bewoners, ondernemers, experts, 
beleidsmakers, intermediairs en forensen in de 
periode februari tot en met mei 2019. Op een 
uitnodigende manier is zo een breed scala aan 
verschillende geluiden verzameld.

Breed en gedeeld beeld
Door in gesprek te gaan met de stad, probeert 
Amsterdam alle aspecten van de autoluwe stad 
te inventariseren. En de verschillende soorten 
geluiden op te vangen: variërend van ideeën, 
wensen, ervaringen tot zorgen en dilemma’s. 
Belangrijk is dat mensen die zich zorgen maken 
zich gehoord voelen en (h)erkenning ervaren, en 
dat mensen die de urgentie herkennen er ook 
vól voor mogen gaan.

Stadsconferentie: Een autoluwe stad (deel 1)
Weergave stadsgesprek, Pakhuis De Zwijger 
6 februari 2019

Stadsconferentie: Een autoluwe stad (deel 2)
Weergave stadsgesprek, Pakhuis De Zwijger 
6 februari 2019
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Overzicht van gesprekken

Van februari tot en met mei 2019 
zijn door heel de stad gesprekken 
gevoerd.

Stadsdelen
8 gesprekken met tussen 20 en 100 deelnemers: 
kennis overdragen en interactief ideeën, suggesties 
en wensen ophalen van bewoners en ondernemers

Stadsdeelbesturen 
bijeenkomst met leden dagelijks bestuur 
en stadsdeelcommissies over opbrengsten 
gesprekken en aanvullingen vanuit bestuur

Internationaal 
3-daagse conferentie met beleidsmakers uit 
Europese en Nederlandse steden, inclusief 
internationale lessen uit de Reisgids autoluw

Deskundigen 
gesprek tussen wethouder Dijksma en 
mobiliteitsexperts, vervoersbedrijven en 
ondernemers

Op straat 
264 straatinterviews op verschillende locaties  
in de stad

Stadsconferenties 
2 bijeenkomsten over belangen en perspectieven 
van stakeholders per thema

Regionaal 
meeting met vertegenwoordigers van 
gemeenten, vervoersorganisaties en het Rijk over 
bereikbaarheid regio
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Hier zijn we geweest
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Bijdrage aan de agenda
Centrale vraag voor alle gesprekken is: Hoe 
kunnen we Amsterdam – nu en in de toekomst 
-leefbaar en toegankelijk houden?

Inzicht in suggesties, zorgen en 
dilemma’s
Het gesprek met de stad draagt bij aan de 
agenda door de vele suggesties, zorgen en 
dilemma’s die zijn opgehaald. Het maakt 
inzichtelijk wat er leeft, wat de verschillen en 
overeenkomsten per buurt en stadsdeel zijn, de 
belangen en mogelijke oplossingsricht- 
ingen. Hierdoor zijn de doelen en aanpak van 
de Agenda Autoluw Amsterdam aangescherpt. 
Overigens viel het gesprek als bottom up-me-

thode ook in goede aarde: mensen willen graag 
betrokken worden bij hun stad.
De verschillende gesprekken laten de overlast 
zien, die mensen ervaren van de auto in de 
stad. Maar ook de noodzaak van goed vervoer 
binnen en buiten de stad – vlot, schoon, betaal-
baar en veilig – dat voor iedereen beschikbaar 
is. Of het nou gaat om een eigen (elektrische) 
auto, deelmobiliteit, elektrisch transport of een 
fijnmaziger OV. 
Mensen hebben niet alleen zorgen over de 
gevolgen van een autoluwe stad, zij zien ook 
nadrukkelijk kansen. Bovendien maken al die 
gesprekken duidelijk waar de accenten liggen 
per stadsdeel, zoals de roep om snelheidsbe-
perkingen op de Sloterweg in Nieuw-West, 

meer ruimte voor fiets en voetganger in Noord 
en het weren van bezoekers van evenementen 
die parkeren in de woonbuurten van Zuidoost. 
Daarnaast geeft het gesprek met de stad inzicht 
in welke onderwerpen juist om een stads- 
brede aanpak vragen, zoals een fijnmaziger 
OV, innovatieve oplossingen voor transport en 
distributie in de stad en pakketbezorging aan 
huis, en oplossingen voor bezoekersparkeren. 
Ook is nadrukkelijk het belang van samenhan-
gend beleid genoemd, om een waterbedeffect 
te voorkomen. Zo vrezen sommige bewoners 
in de stadsdelen buiten de ring dat zij overlast 
gaan krijgen door autoluwe maatregelen in de 
binnenstad.

Gesprek met de stad

Resultaat  
van gesprek  
met de stad
input voor 
Agenda Autoluw 

Kennis / Stadsconferentie 1 / 6 februari

Kennis / Stadsconferentie 2 / 25 april

Kennis / Internationale expert meetups / februari

Ideeën / Gesprek in elk stadsdeel / maart en april

Ideeën / Straatinterviews / maart en april

Prioriteiten / Regionaal overleg / april Maatregelen

PilotsPrioriteiten / Mobiliteitspanel / mei

Wensen / Reacties via postbus en website

UitwerkingBestuurlijke besluitvorming

Vaststellen Agenda Autoluw Agenda Autoluw

Proces en besluitvorming

februari – juni 2019 september – december 2019/januari 2020 januari 2020 – ...

College  
van B&W

Raads- 
commissies

Gemeente-
raad

Co-creatie  
en participatie
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Rapportage en 
besluitvorming
De opbrengsten van het gesprek met de stad 
staan gebundeld in deze rapportage met kwa-
litatieve gegevens, gespreksverslagen, tekenin-
gen en foto’s. In de bijlagen staat een overzicht 
van alle reacties die tijdens het gesprek met de 
stadsdelen zijn opgehaald.

Input Agenda Amsterdam Autoluw
Alle kennis, ideeën en ervaringen vormen een 
belangrijke bron voor de Agenda Amsterdam 
Autoluw. Met plannen voor de korte én lange 
termijn, in de vorm van maatregelen, pilots en 
experimenten. Na vaststelling van de Agenda 
Amsterdam Autoluw kunnen projecten, pilots en 
onderzoeken worden uitgewerkt. Deze hebben 
elk vervolgens een traject waarin samenwer-
king met de buurt en belanghebbenden wordt 
gezocht.

Leeswijzer
Wat is nodig om Amsterdam leefbaar en toe-
gankelijk te houden? Deze vraag staat centraal 
in de rapportage over de verschillende gesprek-
ken die zijn gevoerd over een autoluwe stad. 
Samen met experts en het publiek is gezocht 
naar antwoorden, wensen en nieuwe ideeën 
voor de autoluwe ambitie van Amsterdam.

Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de 
belangrijkste inzichten uit de verschillende 
gesprekken.

In hoofdstuk 3 staan de opbrengsten van de  
7 stadsdelen samen, en per stadsdeel de 
belangrijkste ideeën, zorgen en dilemma’s van 
bewoners en ondernemers over een auto-
luwe stad, aangevuld met een overzicht van 

veelgenoemde suggesties. Afsluitend staan in 
dit hoofdstuk de reacties op de resultaten en 
eigen bevindingen van stadsdeelbestuurders en 
commissieleden over dit onderwerp. Bijlage 1 
geeft een compleet overzicht van suggesties uit 
alle stadsdelen en antwoorden hierop vanuit de 
gemeente.

Daarna volgt in hoofdstuk 4 het verslag van 
twee stadsconferenties. Aan de hand van stel-
lingen gingen experts, belangenverenigingen, 
vertegenwoordigers van bewoners en onderne-
mers, forensen en bezoekers en partners uit de 
vervoerregio met elkaar in gesprek. 

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van gevoerde 
gesprekken met deskundigen: een ambte- 
lijke regionale sessie en mobiliteitspanel met 
vertegenwoordigers van vervoersbedrijven en 
bedrijfsleven.

Als aanvulling op de stadsdeelbijeenkomsten 
geven straatinterviews door heel Amsterdam in 
hoofdstuk 6 een beeld van het autogebruik van 
Amsterdammers en hun ideeën over wat nodig 
is voor autoluwe stad.

Tot slot bevat hoofdstuk 7 een weergave van de 
internationale conferentie over autoluw.  
De Reisgids autoluw met een overzicht van 
lessen uit 13 Europese steden is als bijlage 4 
opgenomen.

Het gesprek met de stad10



Stadsdeelgesprek Centrum 
De Rode Hoed
28 maart 2019

“ Waarom heeft niet 
elk metrostation 
een paar deelfietsen 
staan?”

“ Nu moet ik als 
mantelzorger 4 keer 
overstappen met 
het OV”

“ Autoluw,  
dat kan wel wat 
sneller!”
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Stadsdeelgesprek 
Amsterdam Zuidoost

9 april 2019

“ Parkeerplaatsen 
omtoveren in 
groene oase”

“ We willen geen transferia 
in woonwijken!”

“ Is er een betere samenwerking 
tussen deelplatforms mogelijk”

12 Het gesprek met de stad



2 Samenvatting resultaten

Wat valt op?
De meeste onderwerpen die tijdens de stads-
deelgesprekken ter sprake kwamen, spelen in 
meer of mindere mate in alle stadsdelen. Per 
stadsdeel liggen de accenten anders. Ook de 
stadsconferenties en straatinterviews bevesti-
gen dit beeld. 

Auto (taxi), vrachtverkeer en scooter
Al vanaf 1992 toen een meerderheid van inwo-
ners stemde voor een autoluwe stad, is de hoe-
veelheid autoverkeer afgenomen. De afgelopen 
jaren kwam deze ontwikkeling in een stroom-
versnelling door een aantal autoluwe ingrepen 
in het centrum. Toch is de stad grotendeels 
nog ingericht op doorstroming van auto’s en 
parkeren, en dus minder op fietsers en voetgan-
gers, mensen met een (visuele) beperking en 
rolstoelgebruikers. Dat geldt nog sterker als je 
in Noord woont of buiten de ring in Nieuw-West 
en Zuidoost. Hier is op sommige plekken niet 
alleen minder ruimte voor fiets en voetganger; 
mensen ervaren ook vaker overlast door auto-
mobilisten en vrachtverkeer dat te hard rijdt. 
Ook in het centrum ervaren bewoners overlast, 
maar dan van (lege) rondrijdende taxi’s, op-
stoppingen door pakketbezorgers en rondjes 
rijdende toeristen. Bewoners dringen daarom 
sterk aan op strenger handhaven bij hardrijders, 
foutparkeerders van auto en scooter. Ook het 
stimuleren van gedragsverandering van  

scooterrijders is een aandachtspunt. Een moge-
lijke oplossing is de binnenstad alleen toegan-
kelijk maken voor bewoners en bestemmings-
verkeer (zoals in Delft). Overigens is de auto 
niet alleen een last, maar ook nodig voor werk, 
een weekendje weg, mantelzorg, familiebezoek 
of het vervoer van spullen en boodschappen. 
Goede alternatieven zijn daarom broodnodig, 
zoals deelmobiliteit (auto, fiets, bakfiets en 
scooter) per buurt of per straat, bij voorkeur 
elektrisch, en mobility as a service. Dat geldt 
ook voor innovatieve oplossingen voor distribu-
tie binnen de stadsgrenzen en pakketbezorging 
bij bewoners aan huis.

Parkeren en P+R
Er is naast begrip ook onbegrip over het  
minderen met de uitgifte van vergunningen en het 
opheffen van parkeerplekken op straat. Bestaan-
de parkeergarages beter benutten is volgens 
centrumbewoners een deel van de oplossing: 
dit levert bewoners een parkeerplek op, én er 
komt ruimte vrij op straat omdat bewoners hier 
niet meer hoeven parkeren. Over het algemeen 
kunnen bezoekers het beste parkeren aan de rand 
van de stad, is het idee, in P+R of (ondergrondse) 
parkeergarages. Vooral als het gaat om evene-
menten en toeristen. Maar dan wel zo – is het 
verzoek – dat stadsdelen buiten de ring geen 
last hebben van bussen en ander verkeer uit 
de binnenstad. Handhaving zou met gebruik 
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van de nieuwste technieken moeten gebeuren. 
Daarnaast zien mensen kansen in het slim com-
bineren van OV, parkeergarages en deelfietsen: 
dat maakt het overstappen van auto op bus/
metro/tram en deelfiets en andersom heel 
makkelijk en het aantal parkeerplaatsen op 
straat kan omlaag. Een ‘spijtoptantenregeling’ 
zou mensen misschien net dat laatste duwtje 
kunnen geven om de auto en vergunning op 
proef weg te doen, omdat ze er later op terug 
kunnen komen.

Fiets, voetganger, mensen met een 
beperking
Mensen met een beperking, fietsers en voet-
gangers concurreren met elkaar om de weinige 
ruimte die de auto overlaat. De roep om meer 
ruimte voor deze groepen klinkt dan ook luid 
in alle stadsdelen door. Buiten de ring staan 
sommige wegen en fietsroutes bekend als druk 
en onveilig. Autoluw is dé kans om de koe bij 
de hoorns te vatten: door het herinrichten van 
straten als auto-te-gast, invoeren van snelheids-
beperkingen met drempels of 30 km-zones, 
verbreden van fietspaden en stoepen zonder 
foutgeparkeerde fietsen en scooters. Vooral 
obstakelvrije stoepen zijn cruciaal voor ouderen, 
rolstoelgebruikers en mensen met een (visue-
le) beperking. Sowieso is het voorkomen van 
ongewenste effecten van autoluwe maatregelen 
voor mensen met een beperking een belangrijk 
aandachtspunt. Maak routes en openbare ruim-
tes bovendien aantrekkelijk met veel groen, is 
het devies, zodat het echt leuk is om te spelen, 
wandelen en fietsen. Autovrije gebieden is ook 
een optie, permanent of tijdelijk, bijvoorbeeld 
elke zondagochtend in de Wibautstraat. Overi-
gens is niet iedereen blij met de fiets als alter-
natief: zij vrezen nóg meer fietsers in de stad, 
asociaal fietsgedrag en foutgeparkeerde (wees)

fietsen. Streng handhaven is ook in dit verband 
vaak genoemd, als het kan op een positieve 
manier in combinatie met gedragsbeïnvloeding.

OV: tram, bus, metro, Opstapper
Overal is behoefte aan meer en beter OV, op 
welke manier verschilt per stadsdeel. Sugges-
ties als goedkoper, fijnmaziger, meer haltes, 
frequenter en langer kwamen vaak voorbij in 
Noord en de stadsdelen buiten de ring. Vooral 
ouderen en mensen die minder mobiel zijn heb-
ben hier baat bij. De Noord/Zuidlijn zien velen 
(in Noord) als een verbetering, tegelijkertijd 
zijn andere OV-lijnen hier verdwenen of rijden 
minder frequent. Mensen willen niet alleen met 
de tram, bus en metro van en naar het centrum 
kunnen, ze missen ook goede verbindingen 
tussen de stadsdelen onderling in oost-westelijke 
richting, en met de regio. Ook zien bewoners 
graag de Opstapper in het centrum terugkeren, 
net als de tram van en naar Amstelveen. Een 
mooi initiatief is de Boodschappenbus van en 
naar de markt in Zuidoost, hoewel het nog aan 
voldoende vrijwillige buschauffeurs ontbreekt.

Transport en logistiek
Iedereen heeft te maken met busjes van 
bouwvakkers en pakketbezorgers aan huis, 
maar in het centrum en de stadsdelen binnen 
de ring leidt dat nogal eens tot opstoppingen. 
Bovendien zorgt het bevoorraden van horeca 
en winkels in de stad voor luchtvervuiling door 
vrachtverkeer. Aangezien de logistieke sector 
flink groeit, zijn echte innovatieve oplossingen 
nodig, zoals distributiehubs aan de rand van 
de stad en milieuzones waar vervoerders hun 
pakketten en (deel)lading afleveren en overla-
den. Vanaf hier kan het transport in e-busjes of 
per schip over water. Voor de kortere afstanden 
zijn de e-bakfiets en e-cargo-bike een duurzaam 
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alternatief. Handig, want zonder restricties als 
venstertijden en milieuzones.

Schone lucht en verkeersveiligheid
Hoe mensen staan tegenover minder auto’s in 
de stad, en wat ze zelf bereid zijn te doen en 
laten: dat kwam ook aan de orde tijdens 264 
straatinterviews op drukke plekken in de stad. 
De helft van deze groep geeft aan bereid te 
zijn om de auto aan de rand van de stad of in 
een parkeergarage te parkeren, en in de stad 
verder te reizen met het OV of fiets; 29% is hier 
niet toe bereid. Meer dan de helft van de groep 
(58%) die een auto bezit, is bereid om voor een 
ander vervoermiddel dan de auto te kiezen als 
Amsterdam daar leefbaarder van wordt;  
24% wil dit niet. Belangrijkste voordelen 
van een autoluwe stad voor de hele groep 
respondenten (264 totaal) zijn een schonere 
lucht (41%) en betere verkeersveiligheid (22%).

Wat speelt mee?
De gesprekken met professionals in de regio en 
internationaal leveren weer andere aandachts-
punten op: vanuit de invalshoek van een ver-
voerder, ondernemer, deskundige en overheid.

Over grenzen heen kijken
Ook de regionale impact is besproken. Dage-
lijks reizen 280 duizend forensen naar Amster-
dam, bijna 120 duizend Amsterdammers gaan 
de stad uit. De meesten gebruiken hiervoor de 
auto. Vervoerders, gemeente en Rijk spraken 
over de bereikbaarheid van de regio, over hin-
der voorkomen in de regio door autoluwe maat-
regelen, en wat nodig is om de groei van het 
autoverkeer te beperken. Verbeteren van het 
openbaar vervoer van deur tot deur, inzetten op 
gedragsverandering en samenwerking tussen 

overheden over gemeentegrenzen heen, bleken 
de belangrijkste oplossingsrichtingen.

Aanzet tot samenwerking
Mobiliteitsexperts, ondernemers en vervoerders 
onderschrijven in een gesprek met wethouder 
Dijksma de doelstellingen van de Agenda Auto-
luw. Zij denken en doen graag actief mee. Wel 
vragen zij aandacht voor de weg en ernaartoe 
en het tempo. Dit gesprek is vooral een aanzet 
voor verdere samenwerking.

Oog voor mobiliteitsgeluk
Tijdens de International Meetup kwamen 
inspirerend praktijkvoorbeelden voorbij, zoals 
mobiliteitsgeluk. Een andere manier om het 
succes van autoluw te bepalen. Door in plaats 
van aantal opgeheven parkeerplaatsen te tellen, 
ook oog te hebben voor een veranderende 
waardering voor mobiliteit. Een andere les is 
het belang van bewoners vroegtijdig betrekken: 
zij zijn het die de autoluwe maatregelen moeten 
omarmen. En: goed nadenken wat de gevolgen 
van herinrichten van de openbare ruimte zijn 
voor OV, fiets en voetganger. Meer ruimte voor 
de een kan ten koste gaan van de ander.

Straatinterview
Albert Cuyp

15



Stadsdeelgesprek
Amsterdam Nieuw-west

1 april 2019

“  Hou vrijgekomen 
ruimte leeg in plaats 
van weer een terras 
of parkeerplek erbij”

“  Als je je auto wegdoet, 
moet het ook écht iets 
opleveren”

“  Goedkoper betaald 
parkeren”

Het gesprek met de stad16



3 Gesprek in 7 stadsdelen

Stadsdeelgesprekken 
Om ruimte te geven aan verschillende mensen, 
groeperingen en geluiden in de stad, is in elk 
stadsdeel een aparte bijeenkomst georganiseerd. 
Uitgangspunt was het laten ontstaan van een dia-
loog over een leefbare en toegankelijke stad. 

Wereldcafé-methodiek
Elke bijeenkomst startte met een welkom en 
toelichting van de dagelijks bestuurder, over de 
noodzaak van een autoluwe stad en recente maat-
regelen (zoals terugdringen aantal parkeerplaatsen) 
en een toelichting op feiten en cijfers over het 
autogebruik in Amsterdam. Vervolgens gingen 
bewoners en ondernemers met elkaar om tafel 
over dit thema. Dit gebeurde aan de hand van de 
Wereldcafé-methodiek. Dit is een informele werk-
wijze waarbij onder begeleiding van een tafelleider 
een gericht, maar open gesprek plaatsvindt waarin 
de deelnemers in korte tijd alle wensen, ideeën en 
suggesties over een thema meegeven.

Gesprek in drie rondes
De centrale vraag was: hoe kunnen we Amster-
dam leefbaar en toegankelijk houden? Aan de 
hand van de volgende drie deelvragen gingen 
deelnemers in gesprek:
-   Hoe kijkt u aan tegen de verdeling van de open-

bare ruimte in de stad/uw stadsdeel?
-  Wat heeft u nodig om de auto te laten staan of 

weg te doen?
-  Welke maatregel moet de gemeente volgens u 

als eerste nemen?

Na circa 20 minuten rouleren de deelnemers 
van tafel totdat iedereen na drie rondes op elk 
thema zijn of haar input heeft geleverd.

Schrijf het op!
Elke tafel was bedekt met een papieren tafel-
kleed en voorzien van stiften. Iedereen kon 
zijn of haar ideeën, inzichten, vragen, zorgen 
of dilemma’s op het tafelkleed schrijven of 
tekenen. Taak van de gespreksleider was om de 
deelnemers hiertoe actief uit te nodigen. Want: 
niet opgeschreven = niet meegenomen. 

Opbrengst stadsdeelgesprekken
Na afloop zijn alle tafelkleden uitgewerkt. Dit 
leverde een scala aan ideeën, wensen, zorgen, 
vragen, aandachtspunten en suggesties op. 
Voor fiets, voetganger, OV en auto. Voor de 
korte en de lange termijn. Van eenvoudig tot 
ingrijpend. Veel wensen en aandachtspunten 
zijn in alle stadsdelen genoemd, een aantal zijn 
stadsdeelspecifiek. Hiermee is een eerste aan-
zet gedaan om in kaart te brengen wat er leeft 
onder Amsterdammers.

Communicatie
Stadsdelen nodigden hun bewoners en onder-
nemers uit voor de bijeenkomst. Via een be-
dankmail met de belangrijkste opbrengsten zijn 
alle deelnemers bedankt voor hun inbreng. De 
complete opbrengst van alle stadsdeelgesprek-
ken is verwerkt in een overzicht, die als bijlage 1 
bij deze rapportage is opgenomen.
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Stadsdeelgesprek
Noord

Stadsdeelgesprek
Centrum

Stadsdeelgesprek
West

Stadsdeelgesprek
Nieuw-West

Stadsdeelgesprek
Zuid

Stadsdeelgesprek
Zuidoost

Stadsdeelgesprek
Centrum

Stadsdeelgesprek
Oost

Centrum

Noord

Buiksloot

Ĳburg

Zeeburg

Nieuw-West

Geuzenveld-Slotermeer

Zuid

Zuidoost

Oost

Diemen

Nieuw Sloten

8 stadsdeelgesprekken

Wereldcafé: 
een goed gesprek faciliteren

Wanneer wordt tijdens bijeenkomsten de 
meest interessante informatie uitgewisseld? In 
de pauze en tijdens de netwerkborrel. Zonder 
officiële agendasturing zoeken mensen elkaar 
op in kleine groepjes, hiërarchische verschillen 
worden kleiner. Mensen maken gebruik van 
de ruimte om een goed gesprek aan te gaan. 
Omdat deze gesprekken zich vaak voordoen 
aan de randen van een bijeenkomst, blijven de 
resultaten ook daar. Het Wereldcafé is een van 
de mogelijkheden om wél van deze resultaten 
gebruik te maken, door een goed gesprek tot 
stand te brengen.
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Stadsdeelgesprek
Noord

Stadsdeelgesprek
Centrum

Stadsdeelgesprek
West

Stadsdeelgesprek
Nieuw-West
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Oost
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Ĳburg

Zeeburg

Nieuw-West

Geuzenveld-Slotermeer

Zuid

Zuidoost

Oost

Diemen

Nieuw Sloten

De resultaten

Geluiden uit de stadsdelen
Bewoners en ondernemers grepen hun kans en 
deelden hun zorgen én wensen. Per stadsdeel 
kwamen vaak dezelfde onderwerpen naar 
voren, aangevuld met stadsdeelspecifieke 
onderwerpen en wensen. De resultaten zijn 
kwalitatief van aard. Omdat het hier niet om 
kwantitatieve data gaat kunnen hier geen 
‘harde’ uitspraken over worden gedaan. Wel 
is via een methode van inventarisatie in beeld 
gebracht welke onderwerpen per stadsdeel 
vooral aan bod kwamen.

Vraag 1
Hoe kijkt u aan tegen de verdeling van de openbare ruimte in uw stadsdeel?
Centrum:  autovrije gebieden, parkeren en parkeerbeleid en meer ruimte voor voetgangers en 

fietser
West:  meer groen, gebieden meer inrichten voor de fietsers en voetgangers
Zuid:   meer ruimte voor fietsers en voetgangers, parkeren, parkeerbeleid en groen
Oost:    het fietsen veiliger maken, aantrekkelijke zitplekken creëren en meer ruimte voor 

voetgangers
Noord:    meer groen, verbeteringen van het OV en aanpassingen aan wegen en stoepen (meer 

ruimte voor fietsers en voetgangers)
Nieuw-West: het aanpakken van sluiproutes en verkeer
Zuidoost:  meer, frequenter en goedkoper OV, parkeren en parkeerbeleid en P+R

Vraag 2
Wat heeft u nodig om de auto te laten staan/ weg te doen?
Centrum:  het inzetten nieuwe OV- en vervoersvormen en het verbeteren van OV
West:   deelmobiliteit, P+R en beter en goedkoper OV
Zuid:   beter OV, parkeren fietsen, elektrisch vervoer en beloning en beïnvloeding
Oost:   beter OV, beperken nieuwe vergunningen en betaalbare deelauto’s
Noord:   beter OV, handhaving en parkeren
Nieuw-West: meer OV en plekken om de fiets te kunnen stallen
Zuidoost:  meer, frequenter, veiliger en goedkoper/ gratis OV en deelmobiliteit

Vraag 3
Welke maatregelen moet de gemeente als eerste nemen?
Centrum:  handhaving, meer aandacht en ruimte voor de fiets en voetganger en meer/beter OV
West:   meer/beter OV, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, autovrije gebieden, 

sluiproutes en pakketbezorging 
Zuid:   meer/beter OV, pakketbezorging, parkeerplekken en vergunningen
Oost:   het stoppen van de uitgifte van parkeervergunningen
Noord:   meer/beter OV, parkeerbeleid en vergunningen en P+R
Zuidoost:   meer/beter en goedkoper OV, werken in de buurt en weren van auto’s van bedrijven, 

forensen en scholen
Nieuw-West:  meer OV, handhaving (snelheid, parkeren), max. snelheid verlagen en veiligheid 

Sloterweg

Dit is wat bewoners en ondernemers vooral noemen
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Hieronder de onderwerpen die in alle stads-
delen samen het meeste genoemd zijn. Deze 
grafieken geven geen exacte aantallen, omdat 
het om losse uitspraken gaat waarbij de con-
text niet altijd direct duidelijk is. Wel geeft het 
een globaal beeld van de onderwerpen die 
genoemd zijn.

Meest genoemde suggesties stadsdelen samen

Parkeren auto's (beleid, vergunningen, garages)

Groen

Autovrije gebieden

Goedkoper OV (meer, frequenter, beter, kosten)

Sluiproutes

Handhaving (snelheid, parkeren, vrachtverkeer)

Parkeren fietsen

Fietspaden

Deelmobiliteit

Max snelheid verlagen

Bezoekers en toeristen minder met auto

Pakketbezorging

Meer ruimte voetganger en fiets

Goedkoper OV (meer, frequenter, beter)

Deelmobiliteit

Kosten OV

Parkeren auto's (beleid, garages)

P+R

Beloning/beinvloeding

Parkeren fietsen

Inclusiviteit

Fietspaden

Handhaving

Parkeervergunningen

Nieuwe vervoersvormen

Vraag 1
Hoe kijkt u aan tegen de verdeling van 
de openbare ruimte in uw stadsdeel?
Het parkeren van auto’s, meer ruimte voor voetganger, fiets en groen, een 
beter OV en handhaving zijn aandachtspunten die in alle stadsdelen vaak 
zijn genoemd. 

Vraag 2
Wat heeft u nodig om de auto te laten 
staan of weg te doen?
Meer, beter en goedkoper openbaar vervoer en deelmobiliteit worden door alle 
stadsdelen genoemd. Zie onderstaande grafiek voor de andere onderwerpen die 
ook aan bod kwamen.
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Toelichting bij categorieën:
−  Beloning/beïnvloeding omvat onder 

meer: beloning om de auto in te ruilen, 
inruil bevorderen, inleverbonus

−  Nieuwe vervoersvormen omvat onder 
meer: belbus, Opstapper, watertaxi, 
monorail, fluisterbootje

−  Inclusiviteit omvat onder meer de 
toegankelijkheid van de stad voor 
ouderen, mindervaliden en mensen met 
een visuele beperking.

−  Autovrije gebieden is inclusief auto te 
gast

−  Maximumsnelheid verlagen is inclusief 
30 km-zone 

Goedkoper OV (meer, frequenter, beter)
Handhaving (snelheid, parkeren)
Meer ruimte voetganger en fiets

Parkeren + beleid
Kosten OV
Inclusiviteit

Elektrisch verkeer
Fietspaden en parkeren fietsen

Max snelheid verlagen
Sluiproutes

Pakketbezorging
Parkeervergunningen

Autovrije gebieden
Bezoekers en toeristen minder met auto

Parkeergarages
Beloning/beinvloeding

P+R
Deelmobiliteit

Vervoer over water

Vraag 3
Welke maatregelen moet de gemeente  
als eerste nemen?
In alle stadsdelen vindt men dat de gemeente Amsterdam als eerste maatregelen 
zou moeten nemen op het gebied van openbaar vervoer en parkeren.

21



Impressie per stadsdeel

Overeenkomsten en 
verschillen
De meeste onderwerpen spelen – in meer of 
mindere mate – in alle stadsdelen. De accenten 
per stadsdeel verschillen, afhankelijk van de 
ligging (binnen of buiten de ring) en aanwezige 
infrastructuur (doorgaande verkeersroutes, 
fietsnetwerk, bestemmingsverkeer, OV-
netwerk), stedenbouw en functies (wonen, 
winkels, kantoren, uitgaan, hoog- of laagbouw), 
inrichting van de openbare ruimte (stoep, 
fietspad, parkeerplekken, groen, spelen, etc.) en 
bevolkingssamenstelling.

Stadsbreed
In alle stadsdelen geldt dat parkeren van auto’s, 
meer ruimte voor voetganger, fiets en groen, 
een beter OV, meer en minder terrassen en 
handhaving belangrijke aandachtspunten zijn 
bij de verdeling van de openbare ruimte. Naast 
een fijnmazig OV zien mensen deelmobiliteit als 
een goed alternatief. Meer, beter en goedkoper 
openbaar vervoer is volgens bewoners wat als 
eerste nodig is om de auto te laten staan of 
zelfs weg te doen, gevolgd door maatregelen 
op het gebied van parkeren.

Centrum | binnen de ring
Wat opvalt is dat met name binnen de ring 
de roep om méér ruimte voor de voetganger 
en fietser sterk klinkt. Dit kan door het 
verbreden van stoepen en fietspaden, straten 
inrichten tot auto-te-gast of 30 km-zones, 
maar ook door het aanwijzen van autovrije 
gebieden in het centrum. Ook meer groen en 
fietsparkeerplekken zijn vaak genoemd. In het 
centrum en stadsdeel Zuid zijn parkeren en 
parkeerbeleid belangrijke aandachtspunten, 
zowel voor bewoners als ondernemers. Een 
beter OV in combinatie met deelmobiliteit 

(elektrisch en betaalbaar) gelden voor 
bewoners binnen de ring als belangrijkste 
alternatieven voor autogebruik. Daarnaast zijn 
veelgenoemde maatregelen in dit deel van de 
stad: het beperken van vergunningen, strenger 
handhaven van foutparkeren en hardrijden, de 
aanpak van sluiproutes en anders organiseren 
van pakketbezorging.

Noord | Nieuw-West | Zuidoost 
Deze stadsdelen zijn vooral ingericht op de 
auto. Meer, frequenter en goedkoper OV is in 
stadsdelen buiten de ring dan ook de grootste 
gemene deler. Opvallend is de grote ergernis 
over hardrijders en vrachtverkeer in stadsdeel 
Nieuw-West (Sloterweg, Osdorperweg) en 
onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. 
De maximumsnelheid verlagen is dan ook een 
nadrukkelijke wens, en hierop handhaven. 
Handhaven is over het algemeen een belang-
rijk aandachtspunt, op snelheid in Nieuw-West 
en foutparkeerders in Noord en Zuidoost. In 
Zuidoost willen bewoners bovendien auto’s van 
forensen en bezoekers weren die in hun straat 
parkeren. Meer P+R zien bewoners (in Noord en 
Zuidoost) als mogelijke oplossing voor overlast 
door parkeren in het centrum en woonbuurten. 
In Noord zien bewoners graag meer ruimte voor 
de fiets en voetganger. 
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Stadsdeel Centrum 

Dat het onderwerp autoluw 
leeft, blijkt uit het groot aantal 
aanmeldingen voor het eerste 
stadsdeelgesprek op 28 maart 
in de Rode Hoed voor stadsdeel 
Centrum. De grote opkomst 
was aanleiding om een tweede 
bijeenkomst te organiseren 
op 16 april in de Voormalige 
Stadstimmertuin.

“  Wijs auto’s met 
een interactief 
verkeerssysteem 
via de snelste route 
de stad uit”

“  Voer overal  
30 km-zones in”

“  De Opstapper terug!”

“  Zet bewoners op 
de eerste plaats”
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Ideeën, zorgen en 
dilemma’s
Een belangrijk issue is het spanningsveld tussen 
toerisme en bewoners: de vele bezoekers, bussen 
en het autoverkeer in de binnenstad. Vrijwel  
iedereen was het erover eens dat hier iets aan 
moet gebeuren. In hoeverre je autogebruik 
überhaupt moet faciliteren, zien mensen als een 
dilemma. Er was veel animo voor de invoering van 
snelheidsbeperkingen en meer ruimte voor fiets 
en voetganger: 30 km-zones en straten ingericht 
als auto-te-gast, en stoepen zonder obstakels  
zoals terrassen en geparkeerde fietsers en scoo-
ters. Alternatieven als deelauto’s, taxi’s en fietsen 
– liefst elektrisch – werden vaak genoemd, net als
meer OV, de Opstapper terug, vervoer over water
of hubs aan de rand van de stad voor pakketten
en overslag van goederen. Veelgehoord is de
wens is om vaker en beter te handhaven, uiter-
aard met gebruik van de nieuwste technieken.

Er leeft ook onbegrip over het opheffen van 
parkeerplekken en vergunningen. De auto is niet 
alleen een last, vindt men, maar ook noodzaak 
en vrijheid: voor werk, weekenden en mantel-
zorg. Bovendien leeft de vrees dat autobezit 
straks alleen iets voor de rijke Amsterdammer 
wordt. Andere zorgen gaan over een slechte 
doorstroming van het verkeer door autoluwe 
maatregelen en overlast van nog meer fietsers 
die soms weinig rekening houden met de rest.

Suggesties samengevat
•  De Opstapper terug, en een beter, fijnmazig,

goedkoper OV met meer haltes.
•  Goede verbindingen binnen de stad, en het OV

doortrekken naar de regio.

•  Snelheid omlaag en meer 30 km-zones en knips
en lussen* op doorgaande routes.

•  Meer en gevarieerde deelmobiliteiten voor
auto, fiets.

•  Rolstoelvriendelijker inrichten en meer vrije
stoepruimte.

•  Centraliseren en elektrificeren van (pakket)
bezorgingen leveranciers.

•  Ophalen van vuilnis en vervoer van (bouw)
materialen in kleine auto’s, of via het water.

•  P+R aan de rand van de stad of van het cen-
trum, in combinatie met een OV-ticket.

•  Aparte parkeervakken voor Biro’s en scooters.
•  (Ondergrondse) parkeergarages voor bewoners

die veilig en goed bereikbaar zijn.
•  Belangen van bewoners boven die van toeristen.
•  Maatwerk in bezoekersparkeren: wie mag en

hoe lang? En tegen welk tarief?
•  Fietsparkeergarages, het fietsplaatje terug en

fietsen registeren zodat je weet van wie een
(wees)fiets is als deze in de weg staat.

•  Taxi’s en bootjes elektrisch, liefst morgen al!
•  Meer handhaven, met nieuwe technieken en

handhavers die goed zijn opgeleid.
•  Ook kijken naar gedrag en dit sturen door een

slimme inrichting van de openbare ruimte met
groen.

•  Een strook om honden uit te laten en meer
afvalbakken.

•  De lucht erin houden en niet alles opvullen in
de openbare ruimte.

•  Digitale verwijzingssysteem naar P+R en de
snelste route de stad uit.

Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

* Snelheidsbeperkende maatregelen in het autonetwerk

Stadsdeel Centrum / 28 maart in de Rode Hoed
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Ideeën, zorgen en 
dilemma’s
Hoe zorg je ervoor dat bewoners op de eerste 
plaats staan? Voor velen was dit de belangrijk-
ste vraag deze avond. Ook deze avond klonk 
ergernis door over het groeiende toerisme. In 
de Kalverstraat en Nieuwendijk zie je bijna geen 
Amsterdammers meer. Daarnaast uitten mensen 
zorgen over de eigen mobiliteit in een autoluwe 
stad: hoe kom je als bewoner de stad in en uit? 
Hoe breng je de kinderen naar school? En hoe 
komt de mantelzorger bij je thuis?

Bewoners zien ook kansen: door meer of het 
beter benutten van parkeergarages voor auto en 
(deel)fiets, zodat op straat extra ruimte vrijkomt. 
Tegelijk klonk de roep om meer ruimte. En de 
oproep om die vrijgekomen ruimte ook eens leeg 
te houden in plaats van weer een nieuw terras of 
parkeerplek erbij. Mensen willen ook dat het echt 
iets oplevert als ze de auto en parkeervergunning 
wegdoen: bijvoorbeeld meer groen, fietsenrek-
ken of een laad- en losplek erbij. Maar ook een 
regeling voor spijtoptanten is wenselijk, zodat je 
als het nodig is op je beslissing kan terugkomen. 
Een schaarse en moeizaam verkregen parkeerver-
gunning geef je immers niet zomaar op.

Suggesties samengevat
•   Zet bewoners op de eerste plaats! Kalverstraat

en Nieuwendijk zijn pure toeristenstraten: hier
komt geen enkele Amsterdammer meer, ook
omdat je niet je gekochte spullen kan inladen.

•   Meer parkeergarages voor auto’s én fietsen,
daar win je veel ruimte mee.

•   Hou ruimte die vrijkomt ook eens leeg in plaats
van weer een terras of parkeerplek voor fiets
en scooter erbij.

•   Zorg voor huurfietsen of deelfietsen bij parkeer-

garages. Binnenstadbewoners die de auto in een 
parkeergarage parkeren in plaats van voor de deur, 
kunnen dan gemakkelijk met de fiets naar huis.

•   Beter benutten van bestaande parkeergarages.
Nu zijn de plekken van bewoners vaak vol en
moet je weer weg om op straat een plekje te
zoeken, terwijl er nog wel lege plekken zijn.

•   Het water wordt onvoldoende benut, gebruik de
ruimte langs de kades voor op- en afstapvoorzie-
ningen, laden en lossen goederen, afvalinzameling,
etc.

•   Breng de wielklem terug, vooral voor touringcars
en auto’s van toeristen.

•   Er is vraag naar meer parkeergarages in de stad
en daarbuiten, om auto’s (van bezoekers) van de
straat of buiten de stad te houden.

•   Zorg voor goede alternatieven: deelauto’s,
deelfietsen, goedkoper deelvervoer, parkeren op
afstand met een financiële regeling, de Opstap-
per terug, en meer OV.

•   Sociale veiligheid en verkeersveiligheid moeten
op orde zijn, dan ben je eerder bereid om ook
’s avonds op de fiets te stappen of naar een
OV-halte te lopen die niet naast de deur ligt.

•   Meer buurtwinkels, bijvoorbeeld op Westerdok-
seiland: als je hier naar de winkel wil moet je naar
de Haarlemmerstraat en pak je toch snel de auto.

•   Als je je auto wegdoet, moet het ook écht iets
opleveren. Meer groen zoals in de Voormalige
Stadstimmertuin om foutparkeren te voorkomen.
Of een fietsenrek of laden en los-plek, als het
maar géén parkeerplek voor bezoekers is.

•   Verlaag de drempel om je auto weg te doen met
een spijtoptantenregeling: als je je vergunning
inlevert en daar spijt van krijgt, mag je daar –
ongelimiteerd – op terugkomen en je vergun-
ning terugkrijgen.

Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

Stadsdeel Centrum / 16 april 2019 in Voormalige Stadstimmertuin
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“  Nobel streven deze 
avond, maar wat 
gebeurt er dan aan 
handhaving?”

“ Op de Sloterweg is 
het voor fietsers niet 
te doen”

“  Nieuw-West is niet 
de parkeerplaats van 
Amsterdam”

Het gesprek met de stad26



Ideeën, zorgen en 
dilemma’s
Is autoluw een zorg of een kans? Deze kwestie 
stond centraal bij het stadsdeelgesprek in 
Nieuw-West. Een breedgedeelde zorg was de 
vraag of een toegankelijke stad vooral over 
het centrum gaat, of toch ook over Nieuw-
West. Bewoners vrezen dat hun stadsdeel 
overloopgebied wordt voor bussen en verkeer 
uit de binnenstad. Ook voert een aantal 
bewoners al 5 jaar strijd voor een beter en 
frequenter openbaar vervoer, echter zonder 
resultaat.

Daarnaast klonk een luide roep om 
snelheidsmaatregelen en beter handhaven op 
de Sloterweg en Osdorperweg. Hoewel deze 
wegen onderdeel van een hoofdfietsroute 
zouden zijn, durven maar weinigen hier te 
fietsen. Volgens bewoners is autoluw dé kans 
om deze wegen die al jarenlang als gevaarlijk 
bekend staan, veiliger te maken. Dat geldt ook 
voor het toevoegen van meer groen en straten 
meer inrichten voor fietser en voetganger ten 
koste van de auto.

Suggesties samengevat
•  Voorkom dat Nieuw-West een overloopgebied

wordt voor bussen en verkeer uit de
binnenstad, en een sluiproute voor verkeer van
buiten en parkeerplaats voor bezoekers van
Schiphol.

•  Grijp in bij Osdorperweg en Sloterweg: al
jaren bekend als gevaarlijk en onveilig.

•  Een beter OV: fijnmaziger, ook binnen Nieuw-
West, lijn 21 terug, meer tram- en bushal-
tes voor kortere loopafstanden, en betere
oost-westverbindingen.

•  Minder ruimte voor de auto en de snelheid
omlaag – meer ruimte voor fietser en voetgan-
ger: auto te gast-straat.

•  Meer en beter handhaven van snelheidsover-
tredingen.

•  Als gemeente consequent zijn met eigen be-
leid: dus geen extra parkeerplaatsen in Tuinen
van West voor evenementen.

•  Meer groen, bestaand groen behouden (stop-
pen met het kappen van bomen) en natuur-
park Vrije Geer dicht voor autoverkeer.

•  Verbeter bij herinrichting van de openbare
ruimte de toegankelijkheid voor blinden,
slechtzienden en rolstoelgebruikers.

•  Scooters ook buiten de ring van het fietspad af
en op de weg, en de kleine ring sluiten.

•  Fietsroutes veiliger en aantrekkelijker inrich-
ten, zoals de Sloterweg.

•  Ook in Nieuw-West bewaakte fietsenstallingen
(zoals in de binnenstad), bijvoorbeeld in het
winkelcentrum.

•  Stimuleren van gedragsverandering: fietser,
scooter en automobilist.

•  Meer autodelen, goede voorbeelden delen als
inspiratie: samen met je buren de eigen auto’s
inruilen voor een elektrische deelauto.

•  Keuzevrijheid moet blijven: het is aan de
gemeente om mensen te verleiden de auto te
laten staan.

Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

Stadsdeel Nieuw-West / 1 april 2019 in de Meervaart
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Ideeën, zorgen en 
dilemma’s
Belangrijk thema in Oost is de verkeersdruk op 
doorgaande routes als de Middenweg, Wibaut- 
straat, Zuiderzeeweg. De noodzaak van autoluw 
wordt hier breed gedeeld, ook als dat betekent 
dat mensen straks geen eigen auto meer heb-
ben. Hoe, daarover verschillen de meningen. De 
een vindt stoppen met nieuwe parkeervergun-
ningen een goed idee, de ander is tegen. Dat 
geldt ook voor het wel of juist niet weghalen van 
parkeerplekken, zoals op de Weesperstraat.

Wat opviel is dat mensen vooral kansen zagen: 
door het herinrichten van straten ontstaat er plek 
voor meer groen en aantrekkelijke ontmoetings-
plekken. Een andere kans is de Wibautstraat elke 
zondagochtend autovrij maken. En het organise-
ren van betaalbare alternatieven als deelauto’s 
per buurt. Belangrijk is wel dat zo’n aanpak 
integraal gebeurt. Bewoners vrezen anders voor 
een waterbedeffect naar naastgelegen stadsde-
len. Ook aan de orde kwam de wens het vooral 
eerlijk te doen: autorijden mag niet alleen iets 
voor de elite worden.

Suggesties 
•  Pak zaken integraal aan, anders krijg je een

waterbedeffect. Voorkom dat het probleem
zich verplaatst naar andere wijken in plaats van
dat het wordt opgelost.

•  Meer vergroenen, want Oost is nu te stenig:
bijvoorbeeld stoepen verleggen naar een kant,
zodat er ruimte ontstaat voor het concentreren
van groen aan de overkant.

•  Buurten en straten inrichten als woonerf: door
het verspringen van de weg en concentreren

van parkeerplekken ontstaan meer (groene) 
verblijfsplekken. 

•  Elke zondagochtend de Wibautstraat en
Noord-Zuidas als speel-, fiets- en wandelstraat.

•  Voor kinderen: de levende klimboom, mét een
zachte ondergrond.

•  Infrastructuur zoveel mogelijk onder de grond:
ook die oost-westlijn moet er komen!

•  Laten uitsterven van parkeervergunningen:
geen vergunning meer afgeven en niet langer
de mogelijkheid bieden om een auto te heb-
ben in de stad.

•  Voorkom dat een auto in de stad alleen iets
voor de elite wordt.

•  Gebruik de CROW-richtlijnen en het VN-ver-
drag handicap voor een betere toeganke-
lijkheid en bereikbaarheid van de stad voor
mensen met een beperking.

•  Pleidooi voor gratis OV, en van-deur-tot-deur als
uitgangspunt bij het uitbesteden van het OV.

•  Inzetten op buurtmobiliteit en buurtautootjes:
want de auto blijft nodig voor familiebezoek
aan de andere kant van het land.

•  Voorstanders van autoluw, pro-fiets en meer
veiligheid zien heil in stoppen met de uitgifte
van nieuwe parkeervergunningen: ontvang
nieuwe bewoners met een goed informatiepak-
ket over hoe we vervoer en mobiliteit dan wel
doen met elkaar.

•  Niet iedereen is blij als er bij nieuwbouw geen
parkeervergunningen worden uitgegeven.

•  Organiseer het parkeren wel eerlijk, bijvoor-
beeld met een sta-plicht voor bewoners in par-
keergarages, om te voorkomen dat de plekken
onderhands worden verkocht of verhuurd zoals
bij Airbnb.

Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

Stadsdeel Oost / 2 april 2019 in Stadsdeelkantoor Oost

Het gesprek met de stad28



“  Zet in op buurtauto’s en 
buurtmobiliteit”

“ Pak autoluw integraal 
aan, anders krijg je 
een waterbedeffect”

“  Ook die Oost/Westlijn 
moet er komen”

29



“  Voor je het weet 
ontstaan er 
sluiproutes door 
landelijk Noord”

“ Prijsprikkels zorgen 
dat je de auto minder 
snel pakt”

“  De auto moet wel 
voor iedereen 
betaalbaar blijven”

Het gesprek met de stad30



Ideeën, zorgen en 
dilemma’s
De auto is van oorsprong een belangrijk vervoer-
middel in Noord. Nu er enorm wordt gebouwd, 
worden ook de wegen steeds drukker. Voor een 
aantal bewoners is dit aanleiding om het stadsbe-
stuur te verzoeken vooral niet té veel te verdichten: 
mensen hebben immers ook ruimte nodig om met 
elkaar te leven. Ook klonk de roep te voorkomen 
dat nieuwe Noorderlingen de mensen die hier al 
wonen verdringen. Het verschil in hoe ‘oude’ en 
‘nieuwe’ bewoners van Noord tegen de autoluwe 
stad aankijken, lijkt een typisch kenmerk en uitda-
ging van dit stadsdeel.

Een breed gedragen zorg is de verkeersveiligheid 
op en rond de hele brede wegen waar hard ge-
reden wordt. Bewoners willen graag 30 km-zones 
invoeren, bijvoorbeeld voor de Meeuwenlaan, en 
deze inrichten voor auto-te-gast. Ook is er drin-
gend behoefte aan meer ruimte voor fietser en 
voetganger. Maak het vooral aantrekkelijk, zeggen 
bewoners, zodat het ook léuk is om in Noord te 
fietsen en te lopen. Veelgehoorde klachten gaan 
over de veranderingen in het OV en de gevolgen 
voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. 
De komst van de Noord/Zuidlijn in juli 2018 is pure 
winst, maar heeft wel geleid tot minder buslijnen 
binnen het stadsdeel en een lagere frequentie. 
Bewoners vragen daarom meer aandacht voor de 
gebieden aan de rand van Noord.

Suggesties 
•  Verkeersveiligheid is een probleem: pak die

hele brede wegen aan waar hard geracet wordt.
Voer snelheidsmaatregelen en andere beperkin-
gen in, zoals meer 30 km-zones.

•  Voorbeeld van een mooie oplossing: fietsstraten
waar de auto te gast is en 30 km per uur mag.

Kijk waar dat in Noord ook zou kunnen werken, 
zoals de Meeuwenlaan, of landelijk Noord. 

•  Auto hoeft niet weg, wél is er behoefte aan rusti-
ger rijgedrag, aangepast aan wat er in een buurt
speelt zoals buitenspelende kinderen.

•  Meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers,
en goede fietsverbindingen binnen het stads-
deel. En maak het aantrekkelijk, zodat het leuk is
om hier te fietsen en lopen.

•  Een prikkelende oproep voor het stadsbestuur:
zorg dat je niet te veel verdicht. Er is ook ruimte
nodig om hier samen met elkaar te leven.

•  En zorg dat als een nieuwe wijk wordt ontwik-
keld, de druk niet op de oude wijken wordt afge-
wenteld. Voorkom dat nieuwe Noorderlingen de
mensen gaan verdringen die hier al wonen.

•  Het OV is met de Noord/Zuidlijn In het centrum
van Noord ruim georganiseerd, maar naar de
rest en de randen toe is dit een echt aandachts-
punt, zeker in de avonduren.

•  Gebruik prijsprikkels zodat je minder snel de
auto pakt, daar staat tegenover de wens dat de
auto betaalbaar blijft voor iedereen.

•  Aandacht voor de toegankelijkheid, voorkom
sluiproutes voor doorgaand verkeer en files in
landelijk Noord.

•  Tuindorpen zouden mooi autoluw gemaakt kun-
nen worden.

•  Sociale cohesie is belangrijk: zorg dat ouderen en
mensen slecht ter been goed bereikbaar blijven.

•  Probeer eerst autoluwe maatregelen uit op een
plek, zodat het een beeld geeft wat autoluw kan
betekenen. Zoals inrichten met pleintjes, speel-
gelegenheid, etc.

•  Stop met pakketbezorging aan huis en kijk hoe
het op een andere manier kan. Bijvoorbeeld
verzamelen op 1 plek in de wijk.

Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

Stadsdeel Noord / 3 april 2019 in Stadsdeelhuis Noord
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Ideeën, zorgen en 
dilemma’s
Bepaal de behoefte per buurt, zo was het devies in 
Zuid. Want elke buurt kent zijn eigen problemen en 
wensen. Zoals betere luchtkwaliteit op de Stadhou-
derskade of meer veiligheid op de Koninginneweg. 
En kijk per buurt en straat wat past en werkt. Want 
autoluw in De Pijp is wat anders dan in Buitenvel-
dert. De suggesties van aanwezigen waren vaak 
oplossingsgericht, zoals deelmobiliteit per buurt, 
deelfietsen bij elk metrostation, een goed OV 
combineren met P+R aan de rand van de stad. Of 
mensen op weg helpen om het goede te doen 
door een slimme inrichting van de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld met mooie fietsroutes en fietsgarages. 
Er leven ook zorgen over de sociale en verkeerskun-
dige onveiligheid rond het Van der Helstplein.

Veelgehoord in stadsdeel Zuid was de oproep om 
autoluw vooral sámen met bewoners en onder-
nemers te doen. Want de ene bewoner wil meer 
groen, de ander wil zo in zijn auto kunnen stappen. 
Een ondernemer wil een prachtig ingericht winkel-
gebied om te lopen en flaneren, een consument wil 
een goede plek waar hij de auto kwijt kan. Om die 
reden werd deze bottom up-methode geprezen. 
Dus niet als gemeente iets opleggen, maar wel 
stimuleren en ruimte geven. Ook ervaringen uit 
andere steden werden genoemd, zoals het New 
Yorkse model van ’s nachts laden en lossen. Of 
zoals in Delft, waar bezoekers alleen de binnenstad 
in mogen met een goede reden. 

Suggesties 
•  Stimuleer en geef ruimte aan bewonersinitiatie-

ven, zoals het fantastische plan om met de buurt 
200 auto’s in te ruilen voor 20 elektrische auto’s.

•  Zorg voor meer P+R aan de randen van de stad, 

met OV dat goed aansluit. Superhandig als je 
vroeg van buiten Amsterdam komt. Helaas zijn ze 
soms dicht, of vol omdat er een congres is. 

•  Neem maatregelen per buurt. Amsterdam Zuid 
kent veel verschillende gebieden, met een eigen 
problematiek en wensen. Kijk wat de behoeften 
van bewoners en ondernemers zijn, en wat per 
buurt functioneert. 

•  De een zegt: hup alle auto’s eruit, de ander wil 
zo in zijn auto kunnen stappen, en weer een 
ander wil meer groen. Kijk welke straten smaller 
kunnen en welke breed kunnen blijven. Kortom, 
zorg voor een stad in balans. 

•  Maak meer gebruik van kleine elektrische vracht-
auto’s en van overslagpunten in een hub. 

•  Kijk naar het New Yorkse model, waar ‘s nachts 
het laden en lossen plaatsvindt. Of naar het 
Delftse model, waarbij alleen ondernemers en 
bewoners in de binnenstad kunnen parkeren, en 
bezoekers alleen als ze een goede reden hebben 
– zoals mantelzorg. Camera’s controleren dit op 
kenteken. 

•  Zet in op meer handhaving. Pak ook het fietsge-
drag aan en doe het dan goed. 

•  Help mensen om het goede te doen. Faciliteer 
met fietsgarages zodat mensen fietsen netjes 
neer kunnen zetten. En kijk naar routes, een 
mooi ontwerp is prachtig maar het moet wel 
werken voor de bewoners en gebruikers van zo’n 
gebied. 

•  Ga efficiënt om met de ruimte: het is nou een-
maal druk. Kijk hoeveel ruimte er nou echt nodig 
is voor de consument, en voor bewoners. Richt 
vanuit die invalshoek de openbare ruimte in. 

•  Verleid ondernemers om mee te doen, want 
de consument komt vaak met de auto. Door te 
kijken naar fiets, OV en auto. En door de consu-
ment te verleiden met een prachtig gebied om 

te winkelen, flaneren en lopen, naast goede plek-
ken om de auto te parkeren. Kijk waar je samen 
kunt optrekken. 

•  Richt echt grote parkeergarages in, zodat de 
autoluwe openbare ruimte echt mooi ingericht 
kan worden. Dat kost geld, maar geef dat er dan 
ook aan uit. Kijk ook eens hoe andere Europese 
steden dat doen. 

•  Zet in op deelmobiliteit, extra deelfietsen, zoals 
de OV-fiets. Waarom heeft niet elk metrostation 
er een paar staan? 

•  Zorg dat de overstap van de een naar de an-
dere tram goed aansluit, als dat te lang duurt 
wordt zo’n reis heel onaantrekkelijk. 

•  Geef toeristen een OV-kaart, of zorg dat men-
sen die met de trein gaan daarna gratis met het 
stedelijk OV kunnen. 

•  Richt je niet alleen op de huidige autobezitters, 
maar ontmoedig ook aanstaande autobezitters 
die op punt staan een auto te kopen. Verleid ze 
tot uitstel van de aanschaf of tot deelmobiliteit. 

•  Kijk of je niet-benutte parkeerplekken kunt 
gebruiken die mensen bij een appartement 
krijgen.

Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

Stadsdeel Zuid / 4 april 2019 in Circl
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“  Fantastisch initiatief:  
200 auto’s omruilen 
voor 20 elektrische 
buurtauto’s”

“ Pak ook het 
fietsgedrag eens aan, 
en doe dat goed”

“ Verleid ondernemers 
om mee te doen, met 
een prachtig ingericht 
winkelgebied en ruimte 
om te parkeren”
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“  Met pendelbusjes 
hoeven bezoekers niet 
helemaal naar de Arena 
te lopen”

“ Soms is de auto 
goedkoper dan 
het OV”

“  Combineer 
concerttickets met 
OV-kaartjes”

Het gesprek met de stad34



Ideeën, zorgen en 
dilemma’s
Zuidoost is allesbehalve autoluw ingericht. Dat 
leidt in woonbuurten tot andere problemen dan 
in de kantoor- en uitgaansgebieden. Bewoners 
merken het vooral aan het vele forensenverkeer 
op de dreven, maar ook aan bezoekers die in hun 
straat parkeren tijdens evenementen. Een aantal 
bewoners vraagt zich af wat een autoluw gaat 
betekenen voor Zuidoost. Komen er meer trans-
feria of ondergrondse parkeergarages? Of een 
goedkoper OV? Verbetert de veiligheid voor fiets 
en langzaam verkeer? Of komt het groen terug 
dat is weggehaald? 

Mensen vinden het wel heel belangrijk dat Zuidoost 
toegankelijk blijft voor haar bewoners, Bijvoorbeeld 
door bezoekers uit de woonwijken te weren door 
het (her)inrichten van de openbare ruimte en door 
gebruik van innovatieve technieken als kenteken-
herkenning. Wat ook opvalt is de roep om meer 
lijnen, frequenter, goedkoper of zelfs gratis OV. 
Daarnaast kwam deelmobiliteit vaak voorbij, waar-
onder deeltaxi’s. En de waarschuwing om vooral 
ook rekening te houden met ouderen en minderva-
liden. Mooi initiatief is de Boodschappenbus voor 
senioren van en naar de markt. Dit project komt 
echter nog niet van de grond omdat het moeilijk is 
om vrijwilligers als chauffeur te vinden.

Suggesties
•  Wat betekent het voor Zuidoost als er meer

P+R-plekken komen voor verkeer van buiten,
om vandaar met het OV naar de stad te gaan?

•  Let op: geen transferia in woonwijken!
•  Zorg bij transferia voor OV-kaartjes of een busje

dat je van het station naar je auto brengt.
•  Voorkom dat bezoekers kunnen parkeren in

woonbuurten, en vervolgens naar de Arena of

naar de binnenstad gaan. Richt hier de openbare 
ruimte op in en gebruik innovatieve manieren: 
bijvoorbeeld door alleen kentekens van bewo-
ners toegang te geven tot een woonbuurt. 

•  Breng ondergrondse parkeergarages terug die
door de sloop van flats zijn verdwenen.

•  Zet in op betaald parkeren, in combinatie met
pendelvervoer, zodat mensen niet helemaal
naar de Arena toe hoeven te lopen. Combineer
concerttickets met OV-kaartjes. En zorg voor
handhaving!

•  Zorg voor een OV dat echt goedkoper is dan de
auto, soms is de auto nu goedkoper dan OV.

•  Maak een onderdoorgang voor fietsers onder de
A9 door.

•  Een supergoed initiatief is de Boodschappenbus
voor senioren van en naar de markt: is helemaal
geregeld, helaas is er geen vrijwilliger als chauf-
feur te vinden.

•  Hou het stadsdeel vooral bereikbaar en toe-
gankelijk voor bewoners van Zuidoost, zodat de
auto gebruiken en parkeren mogelijk blijft.

•  Vergroot de veiligheid voor fietsers en ander
langzaam rijdend verkeer.

•  Breng het vele groen terug dat verdwenen is
waar Zuidoost om bekend stond.

•  Creëer dus ook banen in Zuidoost, daarmee
voorkom je onnodig woon-werkverkeer.

•  Zorg dat GVB-kaartjes ook echt een uur of
24 uur geldig zijn, en je kaartje niet na een busrit
van slechts 10 minuten na een uur verlopen is. Zo
stimuleer je mensen om de auto thuis te laten.

•  Stimuleer deeltaxi’s zodat meerdere mensen
tegelijk in een taxi kunnen.

•  Voorkom zwerfafval door ’s avonds vuilnis op te
halen: nu moeten mensen als ze van hun werk
komen een paar uur wachten om de vuilnis bui-
ten te kunnen zetten.

Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

Stadsdeel Zuidoost / 9 april 2019 in stadsdeelkantoor Zuidoost
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Ideeën, zorgen en 
dilemma’s
In stadsdeel West lijkt de fiets voor de één deel 
van de oplossing, voor de ander onderdeel van 
het probleem. Bewoners vinden het positief dat 
fietsers weinig ruimte innemen en ervoor zorgen 
dat de stad open blijft. Tegelijk zijn er heel veel 
fietsen in de stad en staan her en der weesfiet-
sen geparkeerd op de stoep. Dat wringt met 
de ruimte die voetgangers, spelende kinderen 
en rolstoelgebruikers nodig hebben, klonk de 
kritiek. Uiteindelijk zijn het niet de fietsers die 
oorzaak zijn van het probleem: maar moeten 
fietsers en voetgangers met elkáár concurreren 
om de weinige ruimte die auto’s overlaten.

Een van de genoemde oplossingen is een 
fietsdeelsysteem, het liefst geïntegreerd met het 
OV. En meer fietsstraten, 30 km-zones en brede 
stoepen voor de voetganger. Ook willen bewo-
ners dat meer gehandhaafd wordt, maar dan wel 
op een positieve manier. En hoewel autoluw best 
wat sneller kan, vindt men wel dat een (deel)
auto nodig blijft voor familiebezoek, gezinsritjes 
en vervoer van spullen of boodschappen. Een 
slapende vergunning zou net dat laatste duwtje 
kunnen zijn om de eigen auto weg te doen.

Suggesties
•  Zorg voor geïntegreerd OV met deelauto’s en

OV-fiets. Overstappen van OV op deelvervoer,
alles op 1 pasje, zonder dat je deelfiets of -auto
op dezelfde plek terug hoeft te zetten.

•  Introduceer de ‘slapende’ vergunning voor
mensen die hun auto wegdoen. Een slapende
vergunning geeft je recht op een vergunning
als je weer een auto nodig hebt. Je komt dan
niet weer onderaan de wachtlijst.

•  De auto is een dierbaar bezit, voor vervoer van
gezin, spullen, boodschappen, familiebezoek
elders in het land. Het enige alternatief is een
auto die je kan delen, lenen, huren, of verderop
parkeren.

•  Overal 30 km per uur, meer fietsstraten en
brede fietspaden.

•  Handhaaf de beschikbaarheid van de stoep,
er staan nu vaak voertuigen zoals Biro’s in de
weg. Organiseer hier parkeerplaatsen voor,
desnoods voor half geld.

•  Terrassen nemen veel ruimte in beslag. Maak
de stoep breder en hou terrassen binnen de
lijnen zodat mensen er goed langs kunnen.

•  Organiseer een pakkethub aan de rand van de
stad voor alle pakketjes, om van daar via
1 systeem verder te distribueren.

•  Voer belasting in voor rijwielen, of kentekenpla-
ten zodat er minder fietsen en weesfietsen zijn
in de stad.

•  Sowieso meer groen in de openbare ruimte: is
gezond en fijn, helpt tegen hittestress en zorgt
voor een rainproof stad.

•  Ga positief handhaven dat fietsen niet in de
weg staan, je veilig over de stoep kan als voet-
ganger, kan spelen als kind of met een rolstoel.
Bijvoorbeeld door een buurtconciërge die
mensen op een positieve manier aanspreekt,
dus geen straf.

•  Introduceer een fietsdeelsysteem zodat je een
fiets overal kan achterlaten en gebruiken, en je
als Amsterdammer geen eigen fiets meer nodig
hebt.

•  Maak duidelijk zichtbaar welke ruimte voor
wie is: voor fietsers, parkeren, etc. En daarop
handhaven.

•  Koester de fiets meer, wordt vaak negatief over
gedaan. Fietsers en voetgangers concurreren

om de weinige ruimte die auto’s overlaten. De 
fietser zorgt ervoor dat de stad open blijft en 
niet volloopt met auto’s. 

•  Creëer ruimte op straat. In De Pijp zijn par-
keerplaatsen weggehaald en auto’s naar een
parkeergarage gegaan, zodat er nu voldoende
ruimte is voor fietsers, parkeren en voetgangers.
Eenrichtingsverkeer invoeren helpt ook.

•  Bescherm voetgangers beter, en autoluw: dat
kan wel sneller!

Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

Stadsdeel West / 11 april 2019 in De Nieuwe Liefde
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“  Door een belasting 
op rijwielen, 
verminder je het 
aantal weesfietsen”

“ Mensen zijn bang 
hun vergunning 
kwijt te raken”

“ Handig als je kan 
overstappen van 
OV naar deelauto 
of OV-fiets op  
1 pasje”
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Stadsdeelbijeenkomst
28 mei 2019

Stadsdeelbesturen

Het gesprek met de stad38



Informeren en uitwisselen
Na afronding van de stadsdeelgesprekken over 
de Agenda Amsterdam Autoluw is op 28 mei 
2019 een extra bijeenkomst georganiseerd 
voor alle leden van de dagelijkse besturen en 
zeven stadsdeelcommissies in Amsterdam. Hier 
zijn de opgehaalde resultaten per stadsdeel 
gepresenteerd en besproken: de reacties en 
zorgen uit de stad, wat er in de verschillende 
stadsdelen speelt en elkaars ideeën. Er was veel 
herkenning. De bestuurders en commissieleden 
hadden ook aanvullingen en inhoudelijke 
aanscherpingen voor de verdere uitwerking van 
de agenda. Bovendien was de bijeenkomst een 
goede gelegenheid om van elkaar te leren over 
succesvolle projecten en initiatieven in elkaars 
stadsdeel.

Aanvullingen van bestuurders
In grote lijnen vragen dagelijks bestuurders en 
commissieleden extra aandacht voor:
•  een fijnmaziger en goedkoper OV, en specifiek

de inzet van (lijn)bussen als mogelijke
oplossingsrichting

•  het op orde krijgen van alternatieven voor
autogebruik vóór het verder autoluw maken
van de stad, onder andere door:
-  uitbreiding van de bedieningstijden,

frequentie en/of dekking van het OV
-  uitbreiding van deelvervoer
-  wel ruimte te laten voor diegenen die

afhankelijk zijn of kiezen voor gebruik van
een privéauto

•  de kosten van parkeren en autogebruik: door
bewoners en ondernemers niet op hoge
kosten te jagen en rekening te houden met
gedane investeringen door ondernemers

•  de herinrichting van vrijgekomen ruimte na het
opheffen van parkeerplekken, door gebieds-
gericht maatwerk en in overleg met de buurt

•  het centraal stellen van bewoners(belangen)
en faciliteren van buurtparticipatie

Bijeenkomst 
stadsdeelbesturen
Over het gesprek met de stad

Wat: over proces en opbrengsten, 
reacties en zorgen uit de stad
Doel: informeren en betrekken
Wie: leden van het dagelijks bestuur en 
stadsdeelcommissies

Extra bijeenkomst Bestuur en commissies / 28 mei 2019, Gymzaal Voormalige Stadstimmertuin 
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Stadsconferentie
Pakhuis De Zwijger

25 april 2019

“  Met Cargo bikes 
kun je de hele dag 
pakketten afleveren 
met 0 emissie”

“  Zorgen ophaalpunten 
niet voor overlast, als 
het er zo druk wordt?”

“  Laten we leren van wat 
al eerder is gedaan”

“  Maak van Brouwersgracht 
tot Amstel een prachtige 
wandelpromenade”
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4 Stadsconferenties

Stadsbrede belangen en 
perspectieven
Het stadsbestuur wilde naast bewoners 
en ondernemers in de stadsdelen, ook het 
gesprek voeren met experts, professionals 
en belangenverenigingen (van forensen, 
bezoekers, bewoners en ondernemers) en 
vervoerspartners in de regio. Op 6 februari en 
25 april vonden twee stadsconferenties plaats 
in Pakhuis de Zwijger: over wat nodig is om 
Amsterdam leefbaar en toegankelijk te houden, 
en hoe het vervoer van en naar Amsterdam 
goed te regelen.

Stadsconferentie 1
Een leefbare en toegankelijke stad

Wat: over de uitdagingen van een 
autoluwe stad
Doel: inventariseren van visies in 
de breedte, vanuit verschillende 
invalshoeken
Wie: experts, belangenverenigingen 
van bewoners, ondernemers, forensen 
en bezoekers en beleidsambtenaren 
gemeente

Stadsconferentie 2
Is vervoer van en naar Amsterdam 
zonder (eigen) auto een utopie?

Wat: over de autoluwe opgave voor 
de regio
Doel: verdiepen en inzoomen op 
regionale opgave
Wie: belangenverenigingen van 
bewoners, forensen, ondernemers, 
bezoekers, partners uit de 
vervoerregio en beleidsambtenaren 
gemeente
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Over de uitdagingen van een autoluwe stad / 
6 februari 2019, Pakhuis de Zwijger

Een leefbare en 
toegankelijke stad
Woensdag 6 februari was de aftrap van het 
eerste stadsbrede gesprek over de uitdagingen 
van een autoluw Amsterdam. Wethouder 
Sharon Dijksma lichtte toe waarom het college 
van B&W met het coalitieakkoord inzet op een 
Agenda Amsterdam Autoluw: een leefbare 
en toegankelijke stad, met minder auto’s en 
parkeerplekken, meer ruimte voor de fiets en 
voetganger, nieuwe mobiliteitsconcepten en 
een beter luchtkwaliteit. Een dialoog met alle 
relevante stakeholders dat een beeld moest 
opleveren van de ideeën en zorgen die over dit 
onderwerp leven.

Visie en ideeën stakeholders
De uitnodiging aan het publiek was om 
zoveel mogelijk kennis en ideeën te delen 
over hoe de stad leefbaar en toegankelijk 
kan blijven. In drie rondes vertelden experts, 
belangenverenigingen, vertegenwoordigers 
van bewoners en ondernemers en andere 

stakeholders hun verhaal en visie op dit 
vraagstuk. Diverse thema’s kwamen aan 
de orde, zoals nieuwe concepten en 
vervoersalternatieven als deelmobiliteit, 
elektrisch vervoer en mobiliteit as a 
service. Strenger handhaven bij hardrijders, 
foutparkeerders en asociaal fietsgedrag was 
een veelgehoorde oproep. Net als de wens om 
meer ruimte te geven aan voetganger en fietsen 
en de noodzaak van obstakelvrije stoepen voor 
ouderen, rolstoelgebruikers en mensen met een 
(visuele) beperking. Maar ook de behoefte aan 
een fijnmaziger OV en innovatieve oplossingen 
voor minder vrachtverkeer en pakketbezorging 
aan huis met distributiehubs aan de rand 
van de stad en gebruik van e-bakfietsen en 
e-cargoverkeer. Stuk voor stuk onderwerpen die 
raken aan het vraagstuk van een autoluwe stad.
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Stakeholders aan het woord

Over de druk op de openbare ruimte

Inclusieve stad

“  Als rolstoelrijder moet 
je voortdurend op je 
hoede zijn”

Sherry Jae Ebere – vrijwilliger Cliëntenbelang

‘Een probleem is het massaal negeren van een 
zebrapad of het rode stoplicht door fietsers, 
brommers en voetgangers. Ik verwacht dat dit 
zal toenemen als de drukte zich verplaatst van 
de weg naar het trottoir en het fietspad. Je 
moet dus als rolstoelrijder continu op je hoede 
zijn om een botsing met een voetganger te 
voorkomen. En de gevolgen van autoluw voor 
het OV en AOV: blijven de in- en uitstaplocaties 
en oversteekplaatsen in de binnenstad 
acceptabel?’

Elektrisch vervoer

“  Elektrische vervoer is 
hét alternatief voor 
vervuilend vervoer in de 
stad”

Jochem Beunderman – Dutch Organisation for 
Electric Transport (DOET)

‘Voor een autoluwe binnenstad zie ik 2 oplos-
singen:
-  Vervuilend vervoer kun je prima vervangen 

door elektrische voertuigen. Bv. Tring Tring is 
gespecialiseerd in bevoorrading van horeca 
in de binnenstad van grote steden met de 
(elektrische) bakfiets. Hun doel is een autoluwe 
binnenstad zonder vrachtverkeer.  
Al die verschillende elektrische voertuigen 
(w.o. scooters, Biro’s) hebben wel stallingsplek-
ken nodig. En voldoende laadpalen, ook voor 
kleine elektrische voertuigen.’

-  Het delen van voertuigen en mobility as a 
service wordt steeds gewoner. Een goed voor-
beeld is Fetch Car Sharing: elektrische auto’s 
delen die je overal in Amsterdam mag parke-
ren. Het gemak van delen neemt zo de plaats 
in van problematisch parkeren en verkeer in 
de stad. Fetch wil dit concept ook in andere 
steden introduceren, zodat je een Fetch car in 
een andere stad kan achterlaten.’

Automobilisten

“  Zorg voor alternatieven 
voor mensen die 
afhankelijk zijn van een 
auto”

Jonathan Weegink – ANWB

‘Onder onze 4,5 miljoen leden zitten ook 
bewoners en bezoekers van Amsterdam. Heb 
onze leden gevraagd wat zij van de plannen 
voor een autoluwe stad vinden. Daar wordt 
heel wisselend over gedacht: een deel is heel 
enthousiast – een deel is heel kritisch. Meer 
ruimte voor groen en spelen zijn belangrijke 
voordelen. Dat is anders voor mensen die 
afhankelijk zijn van de auto – ouderen omdat 
ze minder mobiel zijn, of mensen die op 
bezoek gaan bij kwetsbare mensen in stad. 
Daarom pleit ik voor handelingsalternatieven 
en perspectieven voor deze groepen! En voor 
overstappunten op ov en fiets.’
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Fietsers

“  Fietsen veranderen 
steden, steden 
veranderen de wereld”

Maud de Vries – BYCS

’Amsterdam heeft ons geleerd dat we steden 
beter kunnen maken door de fiets in te zetten. 
Het ondersteunt een verandering in ons denken, 
wat veel aspecten van ons leven verbetert: van 
lichamelijke en geestelijke gezondheid tot een 
schonere lucht en gezinsvriendelijke buurten. 
De fiets is een middel waarmee we ons leven 
letterlijk kunnen transformeren. Bij BYCS werken 
we internationaal samen met bedrijfsleven, 
overheden en non-profit organisaties aan 
innovaties rond de fiets. Fietsen veranderen 
steden, steden veranderen de wereld.’

Stedelijke vraagstukken

“  Extra parkeergarages 
trekken extra auto’s 
aan; dat helpt niet als 
je de stad autoluw wilt 
maken”

Bob Maas – opinieleider

‘Kijk op meta-niveau en vraag je af: wat is 
autoluw? Het is geen vraag én geen oplossing. 
Het is een frame waarbij mensen het gevoel 
krijgen dat ze iets wordt afgenomen. 
Dat moeten we loslaten. Een leefbare en 
inclusieve stad is een stad waar mobiliteit 
het smeermiddel is. Benader het vraagstuk 
integraal: stel je de voetganger centraal, dan 
is een ruimte vrij van obstakels belangrijk, een 
sociaal veilige omgeving. Als je ontwerpt voor 
auto’s dan krijg je auto’s, zoals in de naoorlogse 
wijken, terwijl juist hier wordt bezuinigd op 
OV. Mobiliteit moet bereikbaar, beschikbaar en 
betaalbaar zijn.
En ga uit van inclusief: samen met mensen plan-
nen maken in alle uithoeken van de stad.
Maar vaak geldt: hoe complexer de vraagstuk-
ken, hoe eerder de deuren van de overheid zich 
sluiten, hoe minder bewoners mogen meepra-
ten. Laten we vele dappere keuzes maken voor 
een schone, inclusieve stad waar kinderen veilig 
buiten kunnen spelen.’

Logistiek

“  Met Cargo bikes kun je 
de hele dag pakketten 
afleveren met 0 emissie”

Rogier Havelaar – PostNL

‘De logistieke sector groeit hard. Dat moet 
duurzaam en zonder CO2-emissie. De vraag 
is: hoe bewegen logistieke partijen zich in de 
steden? Bij PostNL kijken we niet naar de stad 
als geheel, maar naar de verschillende gebieden 
in de stad. Denk bijvoorbeeld aan de historische 
centrum met kleine straatjes: we streven in deze 
gebieden naar zero emissie én autoluw. Elek-
trische en kleine voertuigen hebben geen last 
van venstertijden en milieuzones en kunnen de 
hele dag de stad in. Het tweede gebied dat we 
onderscheiden is het zeer sterk stedelijk gebied. 
Hier verwachten we dat dit zero emissie gebie-
den worden en hier zullen we voornamelijk met 
elektrische busjes rijden en niet met bakfietsen. 
Voor het volume pakketten dat in één bestelbus 
past, heb je namelijk ongeveer vier cargobikes 
nodig. Dus als wij (en andere logistiek dienstver-
leners) hier allemaal alleen met cargobikes gaan 
rijden, zorgt dat ook weer voor opstoppingen.’

Stakeholders aan het woord

Over logistiek in de stad
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“ Autoluw en toch
  bereikbaar met een 
fijnmazige deelmobiliteit 
en vervoerssysteem”

Alexandra van Huffelen – algemeen directeur 
GVB

‘Thema van vandaag gaat over een leefbare en 
bereikbare stad voor iedereen! Hier bestaan 
veel goede voorbeelden van: 
-  Kopenhagen met een autoluw centrum dat 

goed bereikbaar is voor fietsers en ov, en een 
fijnmazige deelmobiliteit en vervoerssysteem. 
Dat kan in Amsterdam beter, met een fijnma-
zig systeem en platform. Mobility as a service. 
Niet alleen voor yuppen, maar voor iedereen.

-  Meer doen aan gescheiden infrastructuur: het 
is soms eng om te fietsen in de stad.

-  Investeren in OV. Deze investeringen kun je 
betalen door het invoeren van een tolheffings-
systeem.’

“ Laten we leren van wat
 al eerder is gedaan”

Een bewoner

‘Noem Amsterdam ruimterijk! Dat is beter dan 
autoluw. Met oplossingen op het gebied van:
-  Spelen: Java-eiland heeft aan de buitenrand 

auto’s, en binnen rand met bebouwing kunnen 
kinderen veilig spelen. Op Zeeburgereiland is 
het andersom en zijn auto’s omsloten door de 
bebouwing. Laten we leren van wat al eerder 
is gedaan.

-  Hoffelijkheid: wees altijd hoffelijk voor lang-
zamer verkeer: de auto voor de fiets, de fiets 
voor de voetganger.

-  Ruimte: nu is 15% van de ruimte voor fietsers, 
de meeste ruimte is voor auto’s. Ruimte moe-
ten we anders verdelen.’

“ Maak van 
Brouwersgracht tot 
Amstel een prachtige 
wandelpromenade”

Rogier Noyon – bewoner en winkelier Haar-
lemmerstraat 

‘Het lijkt een beetje een zorgelijke discussie. 
Het klopt, de problemen moeten opgelost. 
Maar je kan het ook anders aanvliegen. Wat 
een prachtig cadeau zou het zijn voor de 750e 
verjaardag van Amsterdam: de Keizersgracht tot 
wandelgracht maken. Van Brouwersgracht tot 
Amstel een prachtige wandelpromenade langs 
monumentale gevels. Nu is het Unesco erfgoed 
nog ingericht als parkeerterrein.’

Ideeën uit de zaal

“  Extra parkeergarages trekken 
extra auto’s aan; dat helpt niet als 
je de stad autoluw wilt maken”
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Over de autoluwe opgave voor de regio / 25 april 2019, Pakhuis de Zwijger

Vervoer van en naar 
Amsterdam zonder auto 
een utopie?
Deze avond boog een divers gezelschap van 
bewoners, forensen, ondernemers en partners 
uit de vervoerregio (VRA) zich over de vragen: 
wat is ervoor nodig om de (eigen) auto te laten 
staan om van en naar Amsterdam te reizen? 
Hoe bevoorraden we winkels en horeca? En hoe 
regelen we het goederenverkeer en de pakket-
bezorging? Dit gebeurde aan de hand van drie 
thema’s met elk een korte inleiding en daarna 
prikkelende stellingen. Iedereen kon meestem-
men, de uitkomsten verschenen direct op het 
scherm.

Nut en noodzaak
Is vervoer van en naar Amsterdam zonder  
(eigen) auto een utopie? Deze avond liet zien 
dat er veel mogelijk is. Het leverde een levendige 
uitwisseling van ideeën op over het nut van de 
auto en de noodzaak van alternatief vervoer. 
Van pendelbussen, een werkgeversaanpak voor 
het spreiden van woon-werkverkeer, tot een 
regionale P+R aan de rand van de stad voor 
dagjesmensen. Ook hier geldt: zoveel mensen, 
zoveel wensen. Vaststaat dat een autoluwe stad 
alleen werkt binnen een regionale aanpak.
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Thema 1 Thema 2 Thema 3 

De leaseauto is 
verleden tijd

Bevoorraden in een 
autoluwe stad is 
onmogelijk

De regio in kan voor 
mij alleen met de auto

Tiemen Gerritsma, ultieme forens en 
ondernemer
‘De term ‘ultieme forens’ maak ik graag waar. 
Ik heb een koffiebar in Oud-West, woon in 
Vinkeveen en heb geen auto. Omdat ik een 
snelle elektrische fiets heb, kan ik toch zonder 
auto makkelijk heen en weer. Mijn punt is dat je 
als horecaondernemer in Amsterdam zeker niet 
afhankelijk bent van een auto. Producten kun je 
gewoon laten bezorgen door de groothandel. 
Wel hoop ik op meer terrasruimte als de stad 
autoluwer is.’

Coen Krol, voormalig bestuurslid Green 
Business Club
‘Of je een leaseauto nodig hebt hangt af van je 
werkzaamheden. Ik geloof veel meer in posi-
tief stimuleren om het OV te gebruiken als dat 
evident is, in plaats van zeggen dat je geen auto 
meer krijgt. Leg de verantwoordelijkheid bij de 
werknemer neer. Met de Green Business Club, 
denken we als werkgevers samen na hoe we het 
gedrag van medewerkers kunnen beïnvloeden.’

Bart Drenth, voorzitter MKB
‘Er is heel veel mogelijk als je kijkt waar iets wel 
kan en waar niet. Het verschilt nogal of je het 
hebt over de bereikbaarheid voor goederen en 
leveranciers, of over klanten die langs kunnen 
komen, of medewerkers. Mensen die werken 
in Amsterdam komen ook van buiten de stad. 
Autoluw begint dan al in Huizermaat, Huizen of 
Hoofddorp. Als daar geen OV-voorzieningen 
zijn, komen mensen niet hier en ook niet terug. 
Ook laad- en losplekken in de stad zijn erg 
belangrijk, daar zijn er te weinig van. Er valt nog 
veel te verbeteren, bijvoorbeeld met hubs aan 
de rand van de stad. Of aan het bouwverkeer. 
Het zou enorm helpen als bouwmateriaal over 
water wordt vervoerd.’

Rogier Noyon, bewoner en winkeleigenaar 
binnenstad
‘Als winkelier is het belangrijk dat de dingen 
die ik bestel, snel bij me zijn. Klanten zijn steeds 
meer gewend aan internetbedrijven die de 
volgende dag kunnen leveren. Alleen dan kan ik 
qua service concurreren. Als het verkeer op de 
Haarlemmerstraat vaststaat, komt dat doordat 
laad- en losplaatsen vaak worden bezet door 
personenauto’s. Vrachtwagens moeten dan 
op de rijbaan staan. Ook een probleem is de 
grootte van sommige vrachtwagens. Neder-
landse leveranciers zijn wel gewend met kleine 
busjes de stad in te gaan. Maar leveranciers uit 
Denemarken en Italië komen hier met grote 
vrachtwagens. Daar heb je als winkelier geen 
invloed op.’

Guido van Brero, bewoner
‘Vroeger werkte ik in Hilversum. Daar ging ik 
met de trein naartoe en mijn werkgever zorgde 
voor een busje van het station naar kantoor. 
Ook kreeg ik een OV-fiets aangeboden. Maar 
sinds ik drie kinderen heb, heb ik het gemak van 
de auto ontdekt en kan ik eigenlijk niet meer 
zonder. Met het OV van stad naar stad gaat het 
nog wel goed, maar anders niet. Kinderen kun-
nen niet op een OV-fiets, dan moet ik de bus 
pakken. En dat kost onder de streep gewoon 
veel meer tijd. Wel gebruik ik een deelscooter. 
Voornamelijk als ik snel van het ene naar andere 
punt moet. Deelmobiliteit is wel gedoe, dat 
moet beter worden uitgerold.’

47



1.  Wat is ervoor nodig
  om zonder (eigen) auto 

de regio in te gaan?

- Minder ver van huis gaan werken.
- Meer werkgelegenheid creëren in stadsdelen.
-  Werkgevers op de Zuidas moeten medewerkers 

laten zien hoe gemakkelijk en snel je er met de 
Noord/Zuidlijn bent, zodat zij dat vaker gaan doen.

-  Werktijden aanpassen, waarom moet je al om 8.30 
uur op je werk zijn?

-  Niet betuttelen, leg de verantwoordelijkheid voor 
duurzamer vervoer bij de mensen zelf neer.

-  Maak mensen bewust van hun eigen verantwoor-
delijkheid als het gaat om de leefbaarheid en 
toegankelijkheid van de stad.

-  Radicale maatregelen zijn nodig om iets te veran-
deren.

-  Ervaren dat autoluw een enorme kwaliteitswinst 
voor de stad betekent.

-  Ik ben voor alternatief vervoer, maar sinds ik drie 
kleine kinderen heb kan ik niet meer zonder de auto.

-  Ik huur wel eens een deelscooter op centraal, 
maar om een vrije scooter voor de terugreis te 
vinden moet ik soms ver lopen.

-  Je kunt niet overal komen met het openbaar 
vervoer.

-  Openbaar vervoer is onhandig als je veel moet 
meenemen.

- Met de auto ben ik er sneller en goedkoper.
-  Met een OV-fiets als aanvulling is openbaar 

vervoer vaak goed te doen.
-  Met mijn kinderen naar mijn ouders in Lelystad 

is met het openbaar vervoer gedoe; de reis 
duurt dan twee keer zo lang en kinderen mee 
betekent ook veel bagage.

-  Maak het openbaar vervoer goedkoper en rol 
het breder uit in Nederland.

2.  Wat als pakketjes
  thuisbezorgen wordt 

afgeschaft en voortaan 
bij een ophaalpunt 
in de buurt moeten 
worden opgehaald?

-  Goed idee om even een pakketje op te halen 
als je toch al onderweg bent.

- Wie niet mobiel is wordt hierdoor benadeeld.
-  Mijn moeder is niet mobiel, maar toch ben ik 

ervoor. Misschien idealistisch, maar ik zie mo-
gelijkheden om er een soort ontmoetingspunt 
van te maken met een community eromheen 
die het pakketje bij mijn moeder afgeeft.

-  Ik ben voor, want al dat bezorgen van spullen 
van webshops is voor mij als winkelier concur-
rentie.

-  Daar sluit ik graag bij aan. Straks is er geen 
winkel meer over in de stad en rijden er alleen 
nog pakketbezorgers rond.

-  Ik heb een goudsmederij en laat een deel van 
mijn spullen bezorgen, de rest haal ik zelf op 
met de auto of fiets. Die keuze wil ik houden.

-  Ik ben voor thuisbezorgen, maar dan wel met 
elektrisch transport.

3  Hoe bevoorraden we 
  de winkels en horeca in 

een autoluwe stad?

-  Leg het autoluwe niet als een dogma op aan de 
hele stad, maar kijk waar het kan en waar niet.

-  Maak onderscheid tussen de bereikbaarheid 
van de stad voor goederen, klanten en mede-
werkers.

-  Zware bouwmaterialen kunnen over het water 
via duwbakken vervoerd worden.

-  Maak meer laad- en losplekken voor de be-
voorrading, dat is goed voor de doorstroming.

-  Maak hubs aan de rand van de stad voor de 
bezorging van goederen.

-  Ik moet spullen voor mijn winkel snel hebben, 
lukt dat wel met het overladen van goederen 
in hubs?

-  Als winkelier heb ik baat bij een autoluwe stad. 
Net zoals jaren geleden toen het verboden 
werd om op de pleinen in Amsterdam te par-
keren, daarna ging het ook alleen maar beter 
met de winkeliers.

-  Ga in gesprek met grote zakelijke groepen om 
over te stappen op elektrisch rijden.

-  Creëer ook de randvoorwaarden voor de 
overstap op elektrisch (deel)vervoer. Daar zijn 
heel veel laadpunten voor nodig op diverse 
plekken.

Reacties uit de zaal
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“  Ik ben voor alternatief 
vervoer maar sinds ik 3 
kleine kinderen heb, kan 
ik niet meer zonder de 
auto”

“  Zware bouwmaterialen 
kunnen over het water 
via duwbakken vervoerd 
worden”
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5 Gesprekken met deskundigen 

Voorbij gemeentegrenzen 
Een leefbare en toegankelijke stad is een opgave 
met een regionale impact. Dagelijks komen ruim 
280 duizend forensen naar Amsterdam toe, bijna 
120 duizend Amsterdammers gaan de stad uit 
voor hun werk. De meesten gebruiken hiervoor 
de auto. Vandaar de behoefte aan een ambtelijke 
regionale werksessie over de autoluwe ambities 
van Amsterdam. 

Gesprek overheden
Op 17 april 2019 spraken vertegenwoordigers 
van gemeenten, vervoersorganisaties en 
het Rijk met elkaar aan de hand van drie 
vragen. Over de bereikbaarheid van de regio, 
over hinder voorkomen in de regio door 
autoluwe maatregelen, en wat nodig is om 
de groei van het autoverkeer te beperken. 
Verbeteren van het openbaar vervoer, inzetten 
op gedragsverandering en samenwerking 
tussen overheden, bleken de belangrijkste 
oplossingsrichtingen.

First en last mile OV
Verbetering van het openbaar vervoer werd 
vaak genoemd. Niet alleen als instrument om 
mensen uit de auto te krijgen, maar ook als 
middel voor een grotere bereikbaarheid en 
leefbaarheid in de regio. Voor een bereikbare 

stad en regio, moet de capaciteit van het OV 
omhoog, is ontsluiting van nieuwe gebieden 
nodig, en zoekt het OV naar meer ruimte, 
bijvoorbeeld door een rijbaan toe te wijzen 
als busbaan. Belangrijk gegeven is om het OV 
niet alleen als losstaande modaliteit, maar ook 
de first en last mile in ogenschouw te nemen. 
Mobiliteit gaat immers om vervoer van deur tot 
deur, en niet van halte naar halte.

Het goede voorbeeld geven
Ook werd het belang van gedragsverandering 
genoemd. De auto laten staan vraagt een 
andere manier van denken over mobiliteit. 
Overheden zouden hierin het goede voorbeeld 
moeten geven aan hun eigen medewerkers en 
actief campagne moeten voeren.

Samenwerking noodzakelijk
Als laatste is samenwerking tussen de 
verschillende overheden enorm belangrijk. 
Mobiliteit stopt immers niet bij de 
gemeentegrenzen. Autoluwe maatregelen 
en het stimuleren van mobiliteitsverandering 
vergen dus afstemming over gemeentegrenzen 
heen. Dat geldt ook voor het zien en grijpen 
van samenwerkingskansen, en voorkomen 
dat de maatregel van de ene gemeente tot 
problemen leidt in de andere gemeente.

Regionale werksessie autoluw / 17 april, gemeente Amsterdam, Weesperplein 
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Vervoerders en vertegenwoordigers 
bedrijfsleven
Op 15 mei 2019 spraken verschillende mobi-
liteitsexperts, ondernemers en vervoerders 
met wethouder Dijksma over het vraagstuk 
van een leefbare en toegankelijke stad en de 
Agenda Amsterdam Autoluw. Een belangrijke 
uitkomst van het gesprek is dat alle aanwezigen 
de doelstellingen voor autoluw onderschrijven, 
maar dat zij wel zorg en aandacht vragen voor 
de weg en het tempo daar naartoe. Daarnaast 
vragen zij aandacht voor het tijdig meenemen 
van de aanwezige gesprekspartners zelf. Zij zijn 
graag bereid om mee te denken en kunnen dan 
ook een meer actieve rol spelen bij het bereiken 
van de doelstellingen. Hiermee is het gesprek 
een aanzet voor verdere samenwerking.

Mobiliteitsexperts en vervoerders  
15 mei 2019,  
ambtswoning burgemeester Halsema
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“  Parkeerplaatsen 
moeten voor  
de deur blijven”

“  Door de Noord/Zuidlijn is 
het OV in West slechter”

“  Meer fietsstraten (auto te 
gast). Stadhouderskade 
en Overtoom zijn veel te 
vervuild”
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6 Gesprekken op straat

Straatinterviews
In aanvulling op de stadsdeelgesprekken zijn 
verspreid door de stad straatinterviews gehou-
den. Bij sportvelden, winkelcentra en markten 
in alle stadsdelen hebben 264 voorbijgangers 
meegewerkt aan een enquête over autoge-
bruik, alternatieven en wat nodig is om de auto 
te laten staan of weg te doen. Doel was om 
meer jonge gezinnen, Amsterdammers met 
een migratieachtergrond, jongeren van 18+, 
ouderen en mensen met een fysieke beperking 
te bereiken.

Locaties interviews
• Noord – Buikslotermeerplein
• Zuid – Albert Cuyp
• West – R. Sportvereniging DCG
• Watergraafsmeer – ASV Fortius
• Zuidoost – Amsterdamse Poort
• Oost – Javastraat/Dapperstraat
• West – VVA Spartaan
• Amstelveen – Hockeyclub Pinoké

Straatinterviews
Noord

Straatinterviews
Zuid Straatinterviews

Oost

Straatinterviews
Zuidoost

Straatinterviews
West

Straatinterviews
Nieuw-West

Straatinterviews
Oost

Straatinterviews
Amstelveen

Centrum

Noord

Buiksloot

Ĳburg

Zeeburg

Nieuw-West

Geuzenveld-Slotermeer

Zuid

Zuidoost

Oost

Diemen

Nieuw Sloten
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Een samenvatting
Aantal straatinterviews: 264

Fiets
De helft van de 264 Amsterdammers die zijn 
ondervraagd, gebruikt de fiets het meest (49%). 
60% gebruikt de fiets dagelijks. Mensen kiezen 
voor de fiets omdat het gezond is, praktisch en 
snel, en goedkoop.

Auto
Circa 74% van alle ondervraagden bezit een 
eigen auto en 38% gebruikt deze dagelijks. 
Een derde van de ondervraagden gebruikt het 
meest de auto (34%) in plaats van de fiets of 
OV. Mensen geven de voorkeur aan de auto 
voor werk, langere afstanden en vervoer van 
spullen. De auto wordt het meest gebruikt voor 
sociale doeleinden: bezoek vrienden en familie 
(77%), gevolgd door woon-werkverkeer (53%) 
en boodschappen doen (51%).

Bereidheid
De helft van de autobezitters (52%) is niet van 
plan om de auto te laten staan of weg te doen. 
51% van de autobezitters is bereid om de auto 
aan de rand van de stad of in een parkeergara-
ge te parkeren en verder door de stad te reizen 
met het OV of fiets; 29% is hier niet toe bereid.

Wanneer wel
31% zal auto laten staan indien het OV beter is 
en goed op elkaar aansluit. 58% van de autobe-
zitters is bereid om voor een ander vervoermid-
del dan de auto te kiezen als de stad Amster-
dam daar leefbaarder van wordt; 24% is hier 
niet toe bereid.

Voordelen autoluw
Een schonere lucht (41%) en betere verkeers-
veiligheid (22%) zijn voor de ondervraagden de 
belangrijkste voordelen van minder auto’s in de 
stad.

Het gesprek met de stad54



Welk vervoermiddel 
gebruikt u het meest?

•  Een derde van de ondervraagde Amsterdam-
mers gebruikt de auto het meest als vervoer-
middel. In het stadsdeel Nieuw-West is dit
hoger, namelijk 53%.

•  In stadsdelen Zuid en Oost wordt juist relatief
vaker de fiets als meest gebruikte vervoermid-
del aangegeven (71% resp. 67%).

•  Naarmate men ouder wordt lijkt het gebruik
van het openbaar vervoer toe te nemen.

•  Centrum en Noord zijn hier niet meegenomen
vanwege een lage respons.

Hoe vaak gebruikt 
u onderstaande 
vervoermiddelen? 

•  Zes op de tien gebruikt de fiets dagelijks; de
auto wordt door ruim een derde dagelijks
gebruikt (38%).

•  In stadsdelen Zuid en Oost wordt relatief vaker
de fiets dagelijks gebruikt (81% resp. 71%).

•  Degenen die in gemeenten rondom Amster-
dam wonen (groep overig, zie cirkeldiagram
bij achtergrondkenmerken, pagina 60) gebrui-
ken de auto relatief vaker: 56% dagelijks.

•  Vanuit stadsdeel Zuidoost wordt relatief vaker
het OV gebruikt (48% dagelijks); vanuit stads-
deel Nieuw-West juist relatief minder vaak (6%
dagelijks).
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Auto vooral gebruikt  
voor werk

•  Hiernaast de argumenten om de voorkeur 
voor de auto te hebben. Amsterdammers ge-
bruiken de auto voor werk en voor de grotere 
afstanden en/of wanneer er iets meegenomen 
dient te worden. Daarnaast wordt de auto 
als gemakkelijk gezien. Ook mensen met een 
fysieke beperking geven de voorkeur aan de 
auto.

•  Argumenten om het openbaar vervoer te ge-
bruiken (trein, tram, bus) zijn snel, veilig, goed 
bereikbaar, dichtbij (vaak voor de deur) en 
komt vaak. Milieuaspecten worden nauwelijks 
genoemd.

Gezondheid vaker reden 
voor gebruik fiets 

•  Hiernaast de argumenten om voorkeur voor 
de fiets te hebben. Amsterdammers gebrui-
ken de fiets omdat het gezonder is, maar ook 
omdat het praktischer en sneller is in de stad 
en goedkoper.

•  Argumenten om een scooter te gebruiken 
is onder andere het gemakkelijke parkeren 
(zonder kosten).

“  Meer onder 
de grond 
parkeren”

“ Betaald parkeren 
is hier het grootste 
probleem”
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Waarvoor gebruikt u  
de auto?

Van de ondervraagden is 74% in het bezit een 
auto: 194 in totaal.
•  Van de groep autobezitters gebruikt de helft de 

auto – naast bezoek aan vrienden/familie – voor 
woon-werkverkeer en de helft voor boodschappen.

•  Het naar school brengen van de kinderen met de 
auto wordt relatief vaak gedaan in de gemeenten 
rondom Amsterdam (43%).

•  Degenen die de auto het meest gebruiken, doen 
dit relatief vaker voor woon-werkverkeer (80%) 
en voor het naar school brengen van de kinderen 
(37%).

•  Onder ‘anders’ valt onder meer vakantie en het 
wegbrengen van kinderen naar sport.

Wat heeft u nodig om de 
auto te laten staan? 

•  52% zal auto niet laten staan of wegdoen.
•  31% zal auto laten staan indien het OV beter 

is en goed op elkaar aansluit. Dit geldt vaker 
in de gemeenten rondom Amsterdam (43%).

•  ‘Betere fietspaden’ wordt relatief vaak in 
stadsdeel West genoemd (21%).

•  Van degenen die het meeste gebruik maken 
van de auto geeft 43% aan dat beter OV no-
dig is om de auto te laten staan of zelfs weg 
te doen. Dit geldt ook voor 60-plussers (50%).

•  Onder ‘anders’ valt onder meer ‘goedkoper 
OV’ en een ‘fietssnelweg’.
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Minder auto’s in
Amsterdam zorgen 
ervoor dat de stad 
leefbaarder wordt.  

Stel er komen minder 
auto’s. Welk voordeel 
is voor u dan het 
belangrijkste?

•  Naast schonere lucht wordt ook de betere 
verkeersveiligheid door 22% genoemd als 
voordeel. Dit wordt relatief vaker genoemd in 
stadsdeel West (38%).

•  In stadsdeel Zuidoost lijkt men de ruimte voor 
spelende kinderen en groen relatief belang-
rijker te vinden (30%). Het gaat wel om een 
relatief klein aantal mensen (n=23).
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Centrum
•  ‘Hogere parkeertarieven maken het niet beter’

Nieuw-West
•  ‘De auto gebruik ik als gezinsvervoer buiten 

de ring A10, inclusief vakanties en voor slecht 
weer. Ik ben 90% fietser. Mijn indruk van het 
overmatig autoverkeer binnen de ring is dat 
dit niet-Amsterdammers zijn, maar bezoekers, 
leveranciers. De Amsterdammer weet heel 
goed zijn fiets te vinden. Openbaar vervoer 
moet goedkoper of gratis. Alle scooters moe-
ten elektrische fietsen worden. Maar ik zal mijn 
auto nooit weg doen’

•  ‘Elektrisch rijden wordt niet meegenomen’
•  ‘Goedkoper betaald parkeren’
•  ‘Parkeerkosten moeten minder’

Noord
•  ‘Betaald parkeren is hier het grootste pro-

bleem’
•  ‘Parkeerbedragen zijn veel te hoog’

Oost
•  ‘Amsterdam wordt Amsterdam niet meer door 

te veel regels. Een deelauto waar zes perso-
nen in kunnen zou ideaal zijn. Goed initiatief’

•  ‘Meer fietsstraten (auto te gast). Stadhouders-
kade en Overtoom zijn veel te vervuild’

Zuid
•  ‘Parkeerplaatsen moeten voor de deur blijven’

West
•  ‘Door de Noord/Zuidlijn is het OV in West 

slechter’
•  ‘Gemeente Amsterdam straft autogebruikers 

met belastingen en dat is prima, maar het GVB 
zorgt voor slecht OV’

Zuidoost
•  ‘Meest gebruikte vervoersmiddel: metro. Pro-

blemen bevinden zich vooral in de binnenstad’

Buiten Amsterdam
•  ‘Andere opties i.p.v. auto’s moeten betaalbaar 

en redelijk zijn’
•  ‘Auto’s moeten toegestaan blijven, niet tussen-

tijds de regels veranderen’
•  ‘Het probleem moet niet opgelost worden 

door hogere tarieven, want dan ontstaat er 
een klassenjustitie’

•  ‘Meer onder de grond parkeren’
•  ‘Niet van overtuigd dat hogere parkeertarie-

ven de stad autoluwer zullen maken’
•  ‘Wil graag aan de rand parkeren mits lagere 

tarieven en betere voorzieningen’

Opmerkingen
“  Goedkoper betaald 
parkeren”

“ Niet van overtuigd dat hogere 
parkeertarieven de stad 
autoluwer zullen maken”
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Achtergrondkenmerken 1

•  Bijna een vijfde van de respondenten komt uit 
Amsterdam-Oost (19%). De rest is verdeeld 
over de andere stadsdelen. Daarnaast geeft 
25% ‘anders’ aan; hieronder vallen gemeenten 
rondom Amsterdam. Onder ‘anders’ komt 
Amstelveen het meest voor (11%).

•  Gemiddelde leeftijd van de respondenten is 
46 jaar.

Achtergrondkenmerken 2

•  De meeste respondenten (55%) hebben een 
huishouden met jonge kinderen (tot 12 jaar). 
Daarnaast is 18% alleenstaand.

•  Vier op de vijf respondenten is werkzaam, in 
loondienst of als zzp’er.
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Verantwoording statistieken

•  Het onderzoek is afgenomen met 
behulp van straatinterviews in 
de periode 11 tot en met 18 mei 
2019. 264 Amsterdammers hebben 
deelgenomen aan het onderzoek. 

•  Het onderzoek is afgenomen door 
interviewers in de verschillende 
stadsdelen.

•  De vragenlijst bestond uit 13 vragen 
(bijlage 3). 

•  De respons op het onderzoek is 
voldoende om een indicatief beeld 
te geven. De significante verschillen 
tussen de stadsdelen (verschillen die 
niet op toeval berusten) worden in 
de tekst weergegeven.
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Internationale Expert Meetup
House of Watt
februari 2019

“ I am inspired by the high 
ambition Amsterdam sets itself. 
The current mobility situation 
is already great and yet 
Amsterdam wants to make the 
next step” 
 
Pedro Machado  
– advisor to the Deputy Mayor for Mobility & 
Safety – Lisbon
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7 Internationaal 

Driedaagse conferentie
Op 13, 14 en 15 februari 2019 vond de 
International Meetup on Car Traffic Reduction 
plaats in Amsterdam. Deze inspirerende 
driedaagse conferentie is georganiseerd 
in samenwerking met de gemeentelijke 
traineepool ‘17. Beleidsmakers uit verschillende 
Europese en Nederlandse steden gingen met 
elkaar in gesprek over ervaringen met autoluwe 
maatregelen. 

Van elkaar leren
Het programma bestond onder andere uit 
workshops over gedragsbeïnvloeding, herbe-
stemming openbare ruimte en stadslogistiek. 
Ook was er een excursie door de stad. Wet-
houder Sharon Dijksma deelde haar visie op 
een leefbaar Amsterdam en reageerde op de 
belangrijkste bevindingen van de deelnemers. 
En deelnemers kregen de kans van elkaar te 
leren, en Amsterdam van de ervaringen van de 
deelnemers.

Meten mobiliteitsgeluk
Er kwamen veel ideeën en inspirerende prak-
tijkvoorbeelden voorbij. Allereerst het concept 
‘mobiliteitsgeluk’ als manier om het succes te 
bepalen van een autoluwe stad. Effecten van de 
Agenda Amsterdam Autoluw moet je niet alleen 

willen meten via het aantal opgeheven parkeer-
plaatsen en het verminderde autobezit. Ook 
een veranderende waardering voor mobiliteit 
geeft waardevolle inzichten.

Vroegtijdig betrekken
Daarnaast werd het belang van bewonersparti-
cipatie benadrukt bij het autoluw maken van de 
stad. Bewoners en belanghebbenden moeten 
uiteindelijk de nieuwe ideeën over mobiliteit en 
de autoluwe maatregelen gaan omarmen. Dat 
kan alleen door hen vroegtijdig te betrekken en 
hun kennis te gebruiken om de Agenda Amster-
dam Autoluw aan te vullen en verbeteren. 

Afwegen consequenties
Als laatste werd het belang onderstreept van 
een gedegen herinrichting van de openbare 
ruimte. En ook wat de consequenties van 
bepaalde keuzes kunnen zijn. Zo denken veel 
mensen meteen aan openbaar vervoer als 
alternatief voor de auto. Maar een fijnmazig 
openbaar vervoer gaat ook ten koste van ruimte 
voor fietsers, voetgangers en om te verblijven.
 

Internationale Expert Meetup / 13 tot en met 15 februari 2019, House of Watt

63



Lessen uit 13 Europese 
steden
Vooraf aan de internationale conferentie verza-
melden de trainees best & worst practices uit 
verschillende Nederlandse en Europese steden 
op het gebied van autoluw. Doel was om Am-
sterdamse beleidsmakers te inspireren en uit te 
dagen. 

De Reisgids autoluw met alle maatregelen en 
lessen uit 13 Europese steden is als bijlage 4 
aan deze rapportage toegevoegd.
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Kopenhagen, verdeelt de
verkeersruimte in dialoog 
met stakeholders 

Lene Bjerg Kristensen – Project manager 
sustainable city – Kopenhagen (Denemarken)

‘In onze stad groeit het aantal auto’s en het 
aantal inwoners, dus er is steeds meer verkeer. 
De grootste uitdaging op dit moment is de be-
perkt beschikbare ruimte, zeker in het middel-
eeuwse hart van de stad. Als er minder auto’s 
en parkeerplaatsen zijn, dan is er meer ruimte 
over om prettig te leven. Kopenhagen is al een 
fietsvriendelijke stad. We kiezen niet voor een 
autovrij centrum, maar streven ernaar dat niet 
meer dan een derde van het verkeer in de stad 
per auto, bus en fiets plaatsvindt. Voetgangers 
inbegrepen is het doel dat 75% van het verkeer 
te voet, per fiets of met het openbaar vervoer 
is. Om dat te bereiken gaan we nu de dialoog 
aan met alle stakeholders aan de hand van 2 
concrete scenario’s: 40% minder auto’s en 75% 
minder auto’s in de binnenstad. Waar zijn zij blij 
mee en waarmee niet; welke dagelijkse proble-
men ervaren zij en hoe zijn die op te lossen? 
Dat willen we weten voordat we onze plannen 
verder ontwikkelen. Deze meet-up met collega’s 
vind ik heel leerzaam. De discussies en uitwis-
seling van ervaringen leveren waardevolle infor-
matie op voor mijn eigen project. Als bezoeker 
vind ik het erg leuk en prettig in Amsterdam. 
In het kader van de autoluw-agenda zou 
ik adviseren: voeg aan jullie dialoog met 
stakeholders concrete reductiescenario’s toe 
en gebruik de verzamelde informatie om een 
breed gedragen plan te maken.’

Transportnetwerk Polis, 
een duurzame modus 
verbetert óók de 
luchtkwaliteit 

Giacomo Lozzi – Project manager urban 
mobility – Polis network (netwerk van 
Europese steden)

‘In Polis werken ongeveer 70 Europese steden 
en regio’s met elkaar samen aan transport-in-
novatie. Ook Amsterdam is lid. We wisselen 
ervaringen uit om van elkaar te leren en elkaars 
uitdagingen beter te begrijpen. In veel steden 
ligt de focus van politici nu op vervoer in relatie 
tot het verbeteren van de luchtkwaliteit om de 
negatieve effecten op onze gezondheid en ons 
milieu te bestrijden. Een voorbeeld daarvan is 
de introductie van minder vervuilende voertui-
gen en in Amsterdam, het terugdringen van het 
aantal auto’s. Naast het nemen van maat- 
regelen is ook een gedragsverandering nodig 
om iedereen in een duurzamere modus te 
krijgen. Om vaker voor lopen, fietsen, gedeeld 
vervoer of bijvoorbeeld duurzame logistieke 
oplossingen te kiezen. In Nederlandse steden 
zie je al veel fietsers, mede dankzij jullie sterke 
nationale beleid. In veel andere Europese 
steden is lopen of fietsen zelfs voor kleine 
afstanden geen optie. Met gerichte communi-
catie kunnen we mensen en bedrijven bewuster 
maken van duurzame alternatieven. Maar ook is 
een goede infrastructuur nodig voor een ‘modal 
shift’, een verandering van vervoerwijze. Lastig 
is dat in veel landen het beleid per stad verschilt 
en afhangt van de bestuurders op dat moment. 

Dat geldt ook voor mijn land Italië. Het helpt als 
lokale overheden het goede voorbeeld geven, 
zoals de aankoop van zero emissie goederen en 
diensten. Dat verhoogt hun geloofwaardigheid 
naar inwoners toe. Amsterdam doet het in mijn 
ogen behoorlijk goed. Misschien is het centrum 
te druk? De ambitie van de stad is bepalend 
voor de oplossing daarvan.’

Zo pakken zij het aan
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Oslo, een groene stad
waar kinderen, gezinnen 
en ouderen graag wonen  

Ingvild Moerk – Coördinator for mobility and 
logistics – Oslo (Noorwegen) 

‘Vanuit ons programma voor een autovrije 
binnenstad ben ik hoofdverantwoordelijk 
voor het nieuwe parkeer- en distributieplan. 
De ruimte die auto’s en parkeerplaatsen nu 
innemen willen we vrijmaken voor voetgangers 
en fietsers. In het centrum van Oslo wonen 
nu relatief weinig mensen, de meesten 
komen er alleen naar toe om te werken. Met 
nieuwbouw stimuleren we dat meer mensen 
zich er settelen, zodat het weer een levendige 
stad wordt met buurtgevoel. Vooral kinderen, 
gezinnen en ouderen moeten er graag wonen. 
De stad is groen en ligt vlakbij water. We 
investeren flink in onze fietsinfrastructuur en 
waterfrontontwikkeling, maar doen niet alles in 
één keer. Eerst nemen we tijdelijke maatregelen 
om het stadsleven te verbeteren en te bekijken 
wat werkt en wat niet. Zoals het invoeren van 
parkeervergunningen in het centrum en in 2017 
de halvering van het aantal parkeerplaatsen.  
Wij adviseren Amsterdam ook om de tijd 
te nemen om data te verzamelen en alle 
stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling 
van het definitieve plan.’

Pontevedra, een veilige 
stad waar de voetganger 
koning is 

Alberto Oubinã – Lieutenant of the Mayor en 
gemeenteraadslid – Pontevedra (Spanje) 

‘Ik ben sinds 2015 gemeenteraadslid van Pon-
tevedra, een kleine stad in Noordwest-Spanje 
met ongeveer 84.000 inwoners. Al sinds 1999 
is mijn partij in de raad actief betrokken bij de 
mobiliteit in de stad. Heel lang lag de prioriteit 
bij auto’s en het openbaar vervoer en kwa-
men de voetgangers op de allerlaatste plaats. 
Nu hebben wij dat omgedraaid: voetgangers 
hebben de eerste prioriteit. Zij zijn de gebrui-
kers van de openbare ruimte, zij lopen er rond, 
gaan winkels in en uit. De rest is vooral verkeer. 
Fietsers zijn nu onze tweede prioriteit, daarna 
komt het openbaar vervoer en als laatste pas 
de auto. Al jaren is doorgaand autoverkeer in 
ons stadscentrum verboden. Verder investeren 
we in extra voorzieningen die ervoor zorgen dat 
de stad blijft functioneren. Zoals gratis parkeer-
plaatsen op diverse punten rond de binnenstad. 
Daarvandaan kan men te voet naar het cen-
trum. Ons prioriteitenmodel maakt het centrum 
leefbaarder en veiliger. Sinds 2011 zijn er geen 
doden meer gevallen bij aanrijdingen met per-
sonen. Onze aanpak breiden we nu uit van de 
binnenstad naar de rest van de stad. Ik hoorde 
dat in Amsterdam regelmatig aanrijdingen tus-
sen fietsers en voetgangers zijn? Belangrijk om 
op te lossen, al weet ik niet meteen hoe. Ik zou 
wel adviseren om de veiligheid van voetgangers 
daarbij prioriteit te geven, omdat fietsers vooral 
‘verkeer’ zijn.’
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Volgorde Thema

1 Logistiek

2 Luchtkwaliteit 

3 Handhaving 

4 Taxi 

5 Openbaar vervoer (OV) 

6 Parkeren: auto, fiets, overige voertuigen

7 Deelmobiliteit

8 Autonetwerk

9 Toegankelijkheid

10 Herinrichtingen

11 Ruimtelijke ordening

12 Draagvlak en participatie

13 Promotie

14 Overig

Bijlage 1
Overzicht van opbrengsten stadsdeelgesprekken
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1. Ideeën en  
suggesties 
voor betere 
logistiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laden en lossen 
beter faciliteren 
 
 
 
 

Noord Meer laden & lossen faciliteiten We willen laden en lossen beter faciliteren, met 
minder overlast. Dat doen we door helde-
re, eenduidige regelgeving ten aanzien van 
bevoorrading. Zo weet de branche beter welke 
regels er gelden. Handhaving is een aandachts-
punt. Daarnaast kijken we gebiedsgericht in 
samenhang met andere functies hoe we laden 
en lossen zo efficiënt mogelijk kunnen laten 
plaatsvinden. 

Zuid Laden en lossen hinder verminderen

Stadsconferentie 2 Maak meer laad- en losplekken voor de bevoorra-
ding, dat is goed voor de doorstroming

Centrum Pakketdiensten aanpakken d.m.v. regels dus 1 auto 
links van de straat en dan weer rechts op de stoep

Centrum Venstertijden voor leveranciers + handhaving

Bevoorrading 
aanpassen
 
 
 
 
 
 
 

Zuid s ’nachts bevoorraden We zoeken naar mogelijkheden om bevoor-
rading beter te spreiden over ruimte en tijd. 
Uitgangspunt daarbij is dat de overlast zoveel 
mogelijk wordt beperkt. Dit bevordert de 
efficiency. Daarnaast zijn we in gesprek met de 
branche over het verhogen van de efficiency in 
de logistieke keten, waarbij bundeling aan de 
rand van de stad en het verhogen van bela-
dinggraad in combinatie met meerdere leverin-
gen in een gebied inderdaad als oplossingen 
worden onderzocht.

Zuid Efficiëntere logistiek

Stadsconferentie 1 De logistiek kan nog veel leren van de e-commerce-
markt. Zoals busjes voor horeca en bouw efficiënter 
vullen. Dus niet: wat is handig op de route, maar 
wat is het optimale volume van een vracht

Stadsconferentie 1 Er is een ontwikkeling van bouwlogistieke hubs aan 
de randen van de stad en just-in-time-levering

Stadsconferentie 1 Een distributiehub aan de rand van de stad is beter; 
dat scheelt veel verkeer in de stad

Stadsconferentie 2 Maak hubs aan de rand van de stad voor de bezor-
ging van goederen

Stadsconferentie 2 Ik moet spullen voor mijn winkel snel hebben, lukt 
dat wel met het overladen van goederen in hubs

Zuid Haal & brengdiensten bij (groot)-winkelbedrijven

Pakketbezorging 
aanpassen: 
bundelen

Zuid Pakketjes bundelen ipv elke pakketje thuis bezorgd We zijn in gesprek met pakketdiensten over 
bundeling van leveringen. We onderzoeken 
welke instrumenten we kunnen inzetten om 
bundeling te stimuleren, bijvoorbeeld in hubs 
aan de rand van de stad. We willen ontvangers 
van pakketten bewust maken van het logistie-
ke proces en de impact die hun bestelgedrag 
heeft op hun leefomgeving. De suggesties 
zullen worden meegegeven.

Zuid Gebundelde leveringen

West Pakketdiensten laten bundelen goedkoper als je 5 
dagen wachten

Stadsconferentie 1 De Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek 
gedaan; Ferdinand Bolstraat als pilotgebied voor 
slimme steden logistiek. Was goed onderzoek, maar 
is weinig mee gedaan

Zuid Bezorgbusjes meer gegroepeerd

Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 
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Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Ideeën en 
suggesties voor 
betere logistiek

Pakketbezorging 
aanpassen: 
centrale 
afhaalpunten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oost Per buurt pakjes centrale ipv alle busjes van alle 
vervoerders

Centrale ophaaladressen is een veelgenoemd 
idee. We willen het gebruik van centrale afhaal-
punten graag stimuleren. Bijvoorbeeld door 
ontvangers van pakketten bewust te maken 
van het logistieke proces en de impact die hun 
bestelgedrag heeft op hun leefomgeving. We 
onderzoeken nu de mogelijkheden voor in de 
bestaande stad en in de nieuwe woonwijken. 

Zuid Verplichte afleverpunten

Zuid Centrale pakket afleveradressen

Centrum Centrale afhaalpunten pakketten

West Geen huis aan huis bezorging , maar alleen via 
afhaalpunten

West Wel pakkethubs

Centrum Ophaalpunt postpakketten

Stadsconferentie 1 Kun je geen bezorgtoeslag invoeren voor mensen 
die pakjes thuis laten bezorgen

Stadsconferentie 1 Grootste ergernis is al die bezorgautootjes die door 
de straat rijden. Maar waar haal je vandaag bezor-
gers vandaan voor de Cargo bikes? Valt niet mee op 
een krappe arbeidsmarkt 

Stadsconferentie 2 Goed idee om even een pakketje op te halen als je 
toch al onderweg bent

Stadsconferentie 2 Misschien idealistisch, maar ik zie mogelijkheden 
om er een soort ontmoetingspunt van te maken met 
een community eromheen die het pakketje bij mijn 
moeder afgeeft

Stadsconferentie 2 Ik ben voor [een ophaalpunt in de buurt], want al 
dat bezorgen van spullen van webshops is voor mij 
als winkelier concurrentie

Stadsconferentie 2 Straks is er geen winkel meer over in de stad en 
rijden er alleen nog pakketbezorgers rond

Stadsconferentie 2 Ik heb een goudsmederij en laat een deel van mijn 
spullen bezorgen, de rest haal ik zelf op met de 
auto of fiets. Die keuze wil ik houden

West Pakketjes allen nog via afhaalpunten

Zuid Pakketbezorgers limiteren

Zuid Pakketten diensten beperken!
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Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Ideeën en 
suggesties voor 
betere logistiek

Afvalverwerking 
efficiënter
 
 

Zuid Bedrijfsafval door 1 bedrijf ophalen igv. Ieder voor 
zich

We experimenteren met oplossingen voor de 
collectieve inzameling van afval. 

Stadsconferentie 1 Je ziet veel verschillende leveranciers voor 1 horeca. 
Ga daarom om tafel met ondernemers! En kijk hoe 
je dit samen kunt aanpakken. Bv. afvalinzameling 
samen organiseren. Anders kom je er niet

Zuid Begin bij een oplossing voor alle verschillende pak-
ketdiensten en afval ophaaldiensten

Verduurzaming 
logistieke sector
 
 
 

Zuid Pakketauto’s elektrisch Vanuit het Actieplan Schone Lucht (gepubli-
ceerd in mei 2019) wordt hierop gestuurd. In 
2025 moet stedelijke distributie uitstootvrij zijn 
(binnen de S100). In de GreenDeal Zero Emissie 
Stadslogistiek zijn hierover afspraken gemaakt 
tussen overheden en bedrijfsleven.

Stadsconferentie 2 Ik ben voor thuisbezorgen, maar dan wel met elek-
trisch transport

Stadsconferentie 2  Creëer ook de randvoorwaarden voor de overstap 
op elektrisch (deel)vervoer. Daar zijn heel veel laad-
punten voor nodig op diverse plekken

Centrum Vervoer & bezorging centraliseren met elektrisch 
vervoer

(Meer) (vracht)
vervoer over 
water mogelijk 
maken 

Centrum Meer over water In de Nota Varen deel 2 worden nu de kaders 
opgesteld voor goederenvervoer over water. In 
het project Amsterdam Vaart! werken we samen 
met watertransporteurs en aannemers in een 
aantal pilots waarbij bouwprojecten via een hub 
en over water worden beleverd.

Centrum Vrachtvervoer over water

Centrum Verzamelpunten voor distributie de stad in -> water 
benutten-> aan rand van de A10

Centrum Vracht overhevelen op boten: pakket, vuilnis, toele-
vering horeca -> s’ nachts, voorkom je file op water

Centrum Gracht als waterweg

Centrum Aan- afvoer via gracht

Centrum Bestellingen + bevoorrading -> centraal regelen 
met elektrische voertuigen!

Centrum Centrale ophaalpunten van pakketten! Niet meer 
aanbellen

Centrum Centrale bezorgpunten voor pakketten per 5 
uur(tjes) en leveren per elektrisch vervoer

Stadsconferentie 1 Maak meer gebruik van aan- en afvoer over en 
opslag op water! Gemeenten: neem dit mee in 
bestekken
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Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Ideeën en 
suggesties voor 
betere logistiek

vervolg:  
(Meer) (vracht)
vervoer over water 
mogelijk maken

Stadsconferentie 1 Hoe kunnen we onze grachten gebruiken voor 
vervoer? Is toch een superleuk idee: vervoer met 
de pakjesboot naar een floating depot en pakjes 
overladen op cargovervoer

Stadsconferentie 2 Zware bouwmaterialen kunnen over het water via 
duwbakken vervoerd worden

Centrum Vuilcontainers in de grachtenwand en leging vanaf 
het water

2.
Ideeën en sug-
gesties voor 
verbeterde 
luchtkwaliteit 
in relatie tot 
autoluw
 

Meer meetpunten 
luchtkwaliteit

Noord Meer meetpunten tbv luchtkwaliteit mn. Purmerweg Deze suggestie is niet direct een maatregel 
voor het autoluwer maken van de stad, maar 
raakt wel aan het doel van een schonere lucht-
kwaliteit. We hebben de suggestie dan ook 
voorgelegd aan het programmateam Lucht-
kwaliteit. Het antwoord is dat de luchtkwaliteit 
op de Purmerweg geen aanleiding geeft voor 
meer meetpunten. De stikstofconcentratie is cir-
ca 24 μg/m3, en voldoet daarmee ruim aan de 
Europese norm. De waarden voor fijnstof vol-
doet op gebied van PM10 al aan de strengere 
WHO-advieswaarde. Daarnaast zet Amsterdam 
ambitieus in om de luchtkwaliteit daadwerkelijk 
te verbeteren, met ambities die hoger liggen 
dan de Europese norm. Zie hieronder voor 
meer informatie over het Actieplan Schone 
Lucht (publicatie mei 2019). 

Weren vervuilende 
auto’s

Oost Meer milieu maatregelen door bv. geen parkeerver-
gunning voor vuile auto’s

Vanaf 1 januari 2017 geeft de gemeente geen 
nieuwe parkeervergunningen uit aan oudere au-
to’s. In het Actieplan Schone Lucht dat begin mei 
is gepubliceerd is het voornemen opgenomen 
om in lijn met de landelijke harmonisatie van 
milieuzones, naast milieuzone ‘bestel en vracht’ 
ook in Amsterdam een milieuzone voor perso-
nenauto’s in te voeren (toelating diesel Euro IV 
en hoger). De milieuzones voor touringcar, taxi 
en brom- en snorfiets zijn geen onderdeel van 
de landelijke harmonisatie en blijven bestaan. 
Voor alle voertuigen, met uitzondering van de 
personenauto, geldt dat het voornemen is dat 
deze binnen de milieuzone volledig uitstootvrij 
moet zijn. Voor de personenauto is de ambitie 
deze in 2030 uitstootvrij zou moeten zijn. In de 
komende periode zal nader worden bekeken 
welke aanvullende voorwaarden er gesteld 
kunnen worden aan het uitgeven van parkeerver-
gunningen.
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Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Ideeën en 
suggesties voor 
verbeterde 
luchtkwaliteit in 
relatie tot autoluw

Stimuleren 
elektrisch 
goederenvervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Alleen elektrisch In het recent gepubliceerde Actieplan Schone 
Lucht wordt stapsgewijs toegewerkt naar een 
uitstootvrij Amsterdam. Op weg om de ambitie 
uitstootvrij te realiseren worden verschillende 
tussentijdse stappen gezet. 
- 2020 Realisatie (diesel) milieuzone binnen de  

ring A10 personenauto’s vanaf euro 4 én een 
geografische uitbreiding van de milieuzone

- 2022 Aanscherpen van milieuzone voor vracht -
verkeer naar euro 6. Binnen de S100 uitstootvrij 
gebied voor OV bussen en touringcars

- 2025 Uitstootvrij gebied binnen de milieuzo -
negebied voor vracht- en bestelwagens, taxi’s, 
OV-bussen, touringcars, passagiers- en plezier-
vaart en GVB veren. Voor brom- en snorfiets 
geldt dit voor de gehele bebouwde kom.

- 2030 Amsterdam uitstootvrij gebied in de  
gehele bebouwde kom voor alle modaliteiten 
(zoals hierboven genoemd inclusief personen-
auto’s)

De aanpak om deze ambities te realiseren loopt 
via 4 lijnen:
- Communiceren: maakt de noodzaak van scho -

ne lucht helder en biedt handelingsperspectief 
(je voelt je betrokken bij de mogelijkheden)

- Stimuleren: maakt de overstap naar een schoon  
alternatief aantrekkelijk (het alternatief is aan-
lokkelijk)

- Faciliteren: maakt de overstap naar een schoon  
alternatief mogelijk (het alternatief is reëel)

- Reguleren: verplicht de overstap naar een   
schoon alternatief (er is een stok achter de 
deur)

In de komende periode worden diverse 
maatregelen uitgewerkt, waaronder subsi-
dieregelingen, privilegemaatregelen. Ook 
wordt er gekeken naar de mogelijkheden met 
ondernemerspartijen om logistieke stromen 
(goederenvervoer) al op korte termijn efficiënter 
en schoner te organiseren. Op het gebied van 
laadinfrastructuur wordt er uitvoering gegeven 
aan het uitbreiden van het openbare laad-
netwerk, zowel de reguliere laadpalen als de 
snelladers, daarnaast wordt er gewerkt aan een 
laadvisie zodat er ook in de toekomst proactief 
gehandeld kan blijven worden op de uitbrei-
ding van het laadnetwerk. 

Centrum Elektrisch vracht

Zuid Stimuleren kleinere eclectische pakkenvervoerders

Zuid Koerierdiensten elektrisch

Zuid Bezorgdiensten elektrisch maken

Oost Electrisch stimuleren

Zuid Pakketauto’s elektrisch

Zuid Elektrische goederenvervoer

Centrum Centrale bezorgpunten voor pakketten per 5 
uur(tjes) en leveren per elektrisch vervoer

Centrum Bestellingen + bevoorrading -> centraal regelen 
met elektrische voertuigen!
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Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Ideeën en 
suggesties voor 
verbeterde 
luchtkwaliteit in 
relatie tot autoluw 
 
 
 
 
 
 

 Centrum De grachtbus moet weer gaan rijden, maar wel 
elektrisch

In de Agenda Amsterdam Autoluw kondigen 
we een Platform Buurtmobiel aan waarmee we 
initiatieven ondersteunen voor kleinschalig en 
buurtgericht openbaar vervoer.

Stimuleren 
elektrisch vervoer 
algemeen

Oost Electrisch vervoer Zie hierboven. 

Stimuleren 
elektrische 
privéauto’s 
 
 

Centrum Subsidie voor elektrische auto voor bewoners Zie hierboven. 
 
 Oost Ik wacht op schone betaalbare auto’s in Amsterdam. 

Zorg er voor dat mensen “verplicht” en goedkoop/ 
betaalbaar over kunnen op schone auto’s

Zuid Elct. Car/Biro Alg. tegen betaling

Stimuleren 
gebruik E-bikes
 

Zuid Stimuleren E-bikes Binnen het programma luchtkwaliteit (Actie-
plan Schone Lucht) zijn er op dit moment geen 
plannen voor de stimulering van e-bikes. Met 
de invoering van de milieuzone van brom- en 
snorfiets 1-1-2018 is er wel een inruilregeling 
geweest, waarbij ook gekozen kon worden voor 
voucher voor een e-bike. In het programma 
snorfiets naar de rijbaan zijn geen subsidies 
opgenomen. 

Zuid Subsidie E-bikes (in ruil van scooter) -> om te voor-
komen dat men de auto instapt nu de scooter naar 
de rijbaan gaat!
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Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Ideeën en 
suggesties voor 
verbeterde 
luchtkwaliteit in 
relatie tot autoluw

Stimuleren 
elektrisch 
taxivervoer
 
 

Zuid Taxivervoer goedkoper, aangenamer en elektrisch! De kosten voor een rit met een straattaxi han-
gen af van: het starttarief, de afstand en de duur 
van de rit. Voor al deze onderdelen geldt een 
maximumtarief. Dit tarief voorkomt dat de klant 
teveel moet betalen en wordt bepaald door de 
Rijksoverheid. Met het Actieplan Schone Lucht 
werkt de gemeente met de taxibranche samen 
naar een uitstootvrij gebied binnen de ring A10 
per 2025. Op dit moment is circa 25% van alle 
taxi’s van de toegelaten taxi-organisaties (TTOs) 
elektrisch. In mei 2019 is de 1000ste elektrische 
taxi gevierd. De gemeente stimuleert de transitie 
naar een uitstootvrije taxibranche ook door mid-
del van subsidies. Daarnaast werkt de gemeente 
in overleg met de TTO-organisaties aan de 
uitrol van schone taxistandplaatsen, volgens een 
ingroeimodel richting 2025. Dit betekent dat op 
aangewezen taxistandplaatsen alleen nog schone 
taxi’s mogen staan (uitstootvrij en tot 2021 ook 
groengas). Om de transitie te faciliteren, werkt de 
gemeente eveneens aan het uitbreiden van de 
(snel)laadinfrastructuur. De gemeente is voorne-
mens alle taxiorganisaties, zowel de opstap- en 
bestelmarkt, gezamenlijk te benaderen. Dit zal 
zorgen voor verduurzaming en het bevorderen 
van aangename ervaringen met taxi’s. 

Centrum Taxi’s: alleen toegang met oproep -> elektrisch 
regelen

De gemeente onderzoekt momenteel in hoever-
re toegangswegen naar standplaatsen schoon 
(/uitstootvrij) zouden kunnen worden gemaakt. 
Eén van de mogelijkheden die onderzocht wordt 
is intelligente toegang, waarbij taxi’s alleen bij 
vraag een gebied in zouden mogen/kunnen. 

Centrum Taxi’s en bussen alleen nog elektrisch Op weg naar een uitstootvrije stad worden steeds 
meer gebieden en vervoersstromen uitstootvrij. 
Een eerste belangrijke mijlpaal is dat het cen-
trum (binnen de s100, ten zuiden van het spoor) 
op 1 januari 2022 tot uitstootvrij gebied wordt 
verklaard voor touringcars en OV-bussen. Vanuit 
het centrum breiden we onze ambitie vervolgens 
verder uit, zodat tussen 2025 en 2030 ál het 
gemotoriseerde verkeer in Amsterdam vrij van uit-
stoot wordt. In 2025 zal al het verkeer, waaronder 
taxi’s en autobussen, behalve personenauto’s en 
motoren, binnen de ring A10 uitstootvrij zijn. 
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 West 100% elektrische taxi’s/bussen De gemeente richt zich op uitstootvrij vervoer. 
Dit kan elektrisch zijn, maar –afhankelijk van de 
ontwikkeling van de markt- zou er in de toe-
komst ook intensiever kunnen worden gekeken 
naar bijvoorbeeld aandrijving op waterstof. 

Stimuleren 
elektrisch OV

Zuid OV elektrisch maken, binnen ring In het recent gepubliceerde Actieplan Schone 
Lucht wordt stapsgewijs toegewerkt naar een 
uitstootvrij Amsterdam. Op weg om de ambitie 
uitstootvrij te realiseren worden verschillende 
tussentijdse stappen gezet. In 2022 moeten de 
OV bussen en de touringcars binnen de S100 
uitstootvrij zijn. In 2025 geldt dat voor binnen 
de ring A10.

Stimuleren 
elektrische 
scooters

Centrum Alleen elektrische scooters met helmplicht Er is reeds een milieuzone voor brom- en snor-
fiets. In 2025 moeten alle brom- en snorfietsen 
binnen de bebouwde kom uitstootvrij zijn. 

Uitbreiden 
laadinfra
 

Centrum Meer oplaadpalen Er zijn inderdaad steeds meer oplaadpa-
len nodig. Amsterdam heeft sinds 2009 een 
laadnetwerk in de stad voor elektrische auto’s. 
Inmiddels zijn er 3000 laadpunten op openbare 
parkeerplaatsen in de stad. Wij verwachten in de 
toekomst (2025) tussen de 16.000 (de landelijke 
trend volgend) en 23.000 (de snellere groei in 
Amsterdam van de afgelopen jaren volgend) 
laadpunten in de publieke ruimte nodig te 
hebben om de e-rijder voldoende te faciliteren. 
Tegelijk moet ook het aantal laadpunten op se-
mi-openbaar (bijv. openbare parkeergarages) en 
privaat terrein autonoom doorgroeien. Op lan-
gere termijn zal de groei waarschijnlijk afnemen. 
dit komt door betere accucapaciteit, verdichting 
en clustering van laadpunten alsmede door ver-
schuiving van straatparkeren naar parkeergara-
ges (in de autoluw stad). daarnaast zijn er diverse 
ontwikkelingen als gaat om (ultra)snelladen. In 
2019 zal worden gewerkt aan laadinfravisie. De 
visie zorgt voor een proactief beleid dat reke-
ning houdt met de ruimtelijke inpassing en het 
eventuele effect op het electriciteitsnetwerk. 

Oost Meer laadpalen in parkeergarages De gemeente heeft richtlijnen en een program-
ma van eisen opgesteld voor laadpunten in 
nieuwe en te renoveren garages. Voor laadpun-
ten in bestaande gemeentelijke parkeergarages 
wordt gewerkt aan een aanbesteding.
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Dieselaggregaten 
verbieden
 

Centrum Geen dieselaggregaten In het recent gepubliceerde Actieplan Schone 
Lucht wordt stapsgewijs toegewerkt naar een 
uitstootvrij Amsterdam. Op weg om de ambitie 
uitstootvrij te realiseren worden verschillende 
tussentijdse stappen gezet. 
Op dit moment is het zo dat we als gemeente 
pilotprojecten hebben waarbij we opdrach-
ten gunnen op het gebied van de inzet van 
schone werktuigen (waaronder aggregaten). 
In de komende tijd zullen naar aanleiding van 
de ervaringen en nader onderzoek bekijken in 
hoeverre we het gebruik van dieselaggregaten 
kunnen verbieden. 

Centrum Dieselaggregaten verbieden. Zie bv. Utrecht e.d. en 
Schiphol

Impact elektrisch 
vervoer op milieu

Stadsconferentie 1 Wat is de echte prijs van elektrisch vervoer? Nieuwe 
grondstoffen, productie en ontmanteling van batte-
rijen is een vuile zaak. Wat overblijft is giftig slib

In de sector is veel aandacht voor het duurzaam 
maken van de grondstofwinning, productie en 
het ontmantelen en recyclen van elektrische 
voertuigen. Voor de grondstoffen worden o.a. 
door verdere innovatie steeds minder tot geen 
moeilijk winbare grondstoffen gebruikt. 

De productie van een elektrische auto, met 
name van de accu, vergt meer energie. Autofa-
brikanten realiseren nieuwe duurzame energie-
opwek om in deze energievraag te voorzien.
De meervraag aan energie wordt ruim binnen 
de levensduur van de auto gecompenseerd 
door de energiebesparing van het rijden van 
een elektrische auto vs. een brandstofvoertuig. 
De energieproductie in Europa wordt steeds 
schoner, en daarmee ook het opladen van de 
elektrische auto.
In Nederland worden alle auto’s en auto-accu’s 
gerecycled (hiervoor betalen autokopers een 
verwijderingsbijdrage). Dit garandeert de cor-
recte recycling van o.a. de accu.
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Handhaving: 
algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Handhaven! Handhaven is een belangrijk punt van aan-
dacht. De inzet van handhavers gebeurt op ba-
sis van stedelijke prioriteiten, gebiedsagenda’s, 
meldingen en informatiegestuurd handhaven. 
Dit betekent dat er voortdurend keuzes worden 
gemaakt wat de handhavingsinzet en intensiteit 
betreft. Op dit moment wordt er gewerkt aan 
een handhavingsbeleidsplan waarin de handha-
vingsbeleid voor de komende jaren is uitge-
werkt. De zorgen en ideeën uit de stadsdeel-
gesprekken zullen worden meegegeven. Naar 
verwachting is dit document eind 2019 gereed.

Centrum Alle maatregelen handhaven

Centrum Handhaving die aansluit bij regelgeving

Centrum Processen voeren om normen die gelden te hand-
haven. Dat is taak overheid

Zuidoost Veiligheid vergroten: blauw op straat, elkaar aan-
spreken, handhaving, verlichting

Centrum Handhaven op wat al bedacht is: weesfietsen weg-
halen, gedrag auto/fietsen

Nieuw-West Mentaliteitverandering - handhaving op alles

Nieuw-West Meer handhaving!

Oost Handhaven gedrag

Nieuw-West Handhaving!

Zuid Anders handhaven

Handhaving: 
buurtbeheer 
 

Noord Buurbeheer terug We zijn ons bewust van het succes van de buurt-
conciërges (meer toezicht op straat, bijvoorbeeld 
zoals nu in de binnenstad) en onderzoeken in het 
kader van de uitvoering van 1Amsterdam Heel & 
Schoon een verdere uitbreiding. 

West “Wethandhavers” – buurtconciërge

Handhaving: 
terrassen 

Centrum Minder ruimte voor terrassen en de “punaises” 
handhaven!!

De gemeente zet in op meer ruimte voor de 
voetganger. We zijn bezig met bestuurlijke 
vaststelling van de Leidraad Ruimte voor de 
voetganger. Door middel van deze leidraad 
kunnen we makkelijker sturen op de benodigde 
doorloopruimte voor voetgangers ten opzichte 
van andere ruimteclaims, zoals terrassen. 

Handhaving: 
regie op 
verkeersstromen 
 
 

Noord Regie aan de poort van de stad wat er binnen komt 
en eruit komt

Amsterdam is zich bewust van de kwetsbare 
balans in de openbare ruimte en onderzoekt 
momenteel hoe we in de toekomst beter en 
slimmer regie kunnen voeren op onder andere 
auto-, fiets- en voetgangersstromen. 

Noord Alleen bestemmingverkeer

Centrum Intelligente handhaving: parkeren, logistiek, fietsen, 
touringcars, snelheid, rijrichting, enz. O.a. met trans-
ponders, camera’s
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Handhaving: logis-
tiek, bouwverkeer 
en gehandicapten-
stickers
 
 
 
 

Centrum Handhaving ophaalpunten voor pakjes We nemen de signalen over overlast en 
overtredingen gerelateerd aan stadslogistiek 
serieus. Mede op basis van de signalen die 
binnenkomen bij de gemeente wordt de (extra) 
inzet door boa’s op bepaalde thema’s en/of 
gebieden bepaald. Echter is de handhavings-
capaciteit beperkt en het takenpakket van de 
boa’s groot. 

Om de handhaving te optimaliseren kijken we 
hoe technische ontwikkelingen kunnen bijdra-
gen aan de handhavingsopgave: 
- Er loopt een pilot met handhaving op afstand  

van foutparkeerders. In deze pilot wordt ook 
het foutparkeren op laad- en losplekken mee-
genomen. 

- Op kleine schaal wordt daarnaast getest met  
slimme laad- en losplekken. De technieken 
die hiervoor worden getest staan nog wel in 
de kinderschoenen en het moet nog blijken 
of deze ook op grote schaal kunnen worden 
ingezet. 

- Voor het handhaven van de milieuzone wor -
den kentekencamera’s ingezet.

Centrum Handhaving: gehandicapten, bouwverkeer: termijn 
en aantal per buurt

Centrum Handhaving (overzicht): gehandicapte sticker, bouw-
verkeer, laad en los

Nieuw-West Handhaven!, parkeren (wild), Snelheid, Vrachtver-
keer

Noord Vergunning voor verbouwingen Flexiber -> maat-
werk en beter stroomlijnen

Handhaving auto: 
rijdende auto’s
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Strenge handhaving: parkeren en rijden Met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-
2021 (MJPV) werken we hard aan het verbeteren 
van de verkeersveiligheid in Amsterdam, ook op 
het gebied van snelheid van (auto)verkeer. In 2018 
is gestart met het beschikbaar stellen van radar-
snelheidsmeters met smileys (interactieve digitale 
informatieborden) aan de stadsdelen. Deze 
snelheidsmeters zijn bedoeld om snelheidsmetin-
gen te doen en de rijsnelheid te beïnvloeden. On-
derzoek wijst uit dat het plaatsen van smileys de 
rijsnelheid beïnvloedt. De radars zijn snel inzetbaar 
en rouleren onder de stadsdelen. Wanneer blijkt 
dat de gemeten gemiddelde snelheid te hoog ligt 
dan kan de wegbeheerder snelheidsremmende 
maatregelen nemen. Aansluitend op het gebruik 
van deze snelheidsmeters is in 2019 een handha-
vingskaart “snelheid op 50 km wegen” ontwik-
keld. Hiermee kan de politie meer risico-gestuurd 
handhaven en wordt in overleg met het OM 
bepaald waar extra flitspalen nodig zijn.

Centrum Echt te hardrijden voorkomen, sommigen hebben 
genoeg geld en maakt boete niet uit

Nieuw-West handhaving snelheid!

Nieuw-West Handhaving! -> flitsers -> Camera’s

Nieuw-West Regels zijn leuk, maar gaan niet helpen zonder: - 
handhaving op snelheid - handhaving op voorrang 
- handhaving op sluipverkeer

Nieuw-West Handhaving! - snelheid, sluipverkeer, parkeren, 
cameratoezicht , flitsen, poortjes (bestemmingsver-
keer). - aparte fietspaden - brede trotoirs

Nieuw-West Handhaving! – alle weggebruikers op hard rijden, 
Drempels, Inrichting en Verkeersgedrag, houden 
a.d. regels

Nieuw-West Handhaven: - snelheid 150 km/u soms waar 50 km/u 
mag - snelheid flitsen!
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 Nieuw-West Handhaven! – snelheid - voorrang verkeer - stappen 
voor zebra – alle regels - ook fietsers

30 km per uur
 
 
 
 
 
 

Centrum Handhaving 30 km In woonbuurten hebben we al op veel loca-
ties een maximum snelheid van 30 km/uur. Op 
hoofdroutes geldt meestal 50 km/uur. Waar in 
woonbuurten de maximum snelheid nog niet op 
30 km/uur ligt gaan we dit de komende jaren in-
voeren. Het afdwingen van de verlaagde snelheid 
vergt een bijpassende inrichting (drempels etc.) 
en daarmee aanpassingen aan de infrastructuur. 
Zodra deze aanpassingen gedaan zijn, kan de 
maximum snelheid in woonbuurten daadwerkelijk 
verlaagd worden naar 30 km/uur. Op hoofdroutes 
(drukkere straten en openbaar vervoerroutes) ligt 
het verlagen van de snelheid lastiger. Hier spelen 
veel verschillende belangen, waaronder doorstro-
ming van het autoverkeer, de ontsluiting van een 
gebied, snelheid openbaar vervoer en bereikbaar-
heid voor nood- en hulpdiensten. Verlagen van de 
snelheid op hoofdroutes kan averechts werken en 
zorgen voor meer (sluip)verkeer door de buurten. 
Voor deze hoofdroutes gaan we in de agenda 
goed kijken waar een snelheidsverlaging (in de 
toekomst) wel/niet wenselijk en mogelijk is.

Centrum 30km en handhaven

Noord 30km in de bebouwde kom

Nieuw-West Auto te gast 30KM drempels, flitsen!

Noord Handhaving +30km uur inrichting/ fietsstraat

Noord 30+ handhaven

Noord Meer 30 displays laten rouleren

Spitsverbod 
 

Noord Handhaving van snelheid, spitsverbod, etc..-> 
veiliger

Intelligente toegang wordt op dit moment op 
verschillende locaties toegepast (camerahandha-
ving op verkeersmaatregelen en/of beweegbare 
fysieke afsluitingen, zoals een verzinkbare paal) 
ten behoeve van het handhaven of verbeteren 
van de leefbaarheid van een straat of gebied. 
Maar een gebied komt pas in aanmerking voor 
toepassing van een vorm van intelligente toe-
gang als andere handhavingsmaatregelen niet 
afdoende blijken te zijn. Deze vorm maakt meer 
handhaving op verkeersmaatregelen mogelijk.

Noord Spits(ings)verbod

Centrum Verzinkbare paaltjes

Snelheid 
autoverkeer in 
stadsdeel Nieuw-
West
 
 
 

Nieuw-West Osdorperweg en Sloterweg Handhaven! Durven 
niet te fietsen op eigen weg

We nemen kennis van en hebben begrip voor 
deze signalen. We hebben aandacht voor het 
verlagen van de maximumsnelheid in bepaalde 
straten en het verminderen van overlast door 
sluipverkeer. We werken bijvoorbeeld aan ge-
biedsgerichte circulatieplannen om het auto-
verkeer in goede banen te leiden - afhankelijk 
van de betreffende verkeersintensiteit in/van de 
straat zou de maximumsnelheid bijvoorbeeld 
van 50 km/uur naar 30 km/uur verlaagd kunnen 
worden - en om de overlast van autoverkeer in 
woonwijken zoveel mogelijk te beperken. 

Nieuw-West Hard rijden – Osdorperweg, handhaving snelheid 
ook in de Eendrachtpolder - Pieter Callandlaan - 
Meer en Vaart – Ookmeerweg - Vrije Geer- Langsom

Nieuw-West Handhaven: - sluipverkeer (osdorperweg)

Nieuw-West Handhaven: sluipverkeer
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Snelheid 
autoverkeer in 
stadsdeel Noord

Noord Snelheidsbep. Maatregelen recreanten uit stand 
naar Noord

Handhaving auto: 
geparkeerde 
auto’s
 
 
 

Zuidoost Handhaven parkeren Handhaven is een belangrijk punt van aan-
dacht. De inzet van handhavers gebeurt op ba-
sis van stedelijke prioriteiten, gebiedsagenda’s, 
meldingen en informatiegestuurd handhaven. 
Dit betekent dat er voortdurend keuzes worden 
gemaakt wat de handhavingsinzet. 
Wat betreft foutparkeren: in gebieden waar 
fiscaal parkeren geldt wordt sinds 1 maart 
2019 structureel gehandhaafd door scanauto’s. 
Hiermee is de efficiëntie van parkeercontroles 
enorm verhoogd en daalt het aantal foutgepar-
keerde auto’s. 
In gebieden waar nog geen fiscaal parkeren 
geldt, wordt op foutparkeren gehandhaafd 
door BOA’s en politie. 
Wanneer u een melding wilt maken van (struc-
tureel) foutparkeren dan kunt u dat doen via 
amsterdam.nl of telefonisch via 14020. 

Centrum Strenge handhaving: parkeren en rijden

Nieuw-West Handhaving stoep parkeren + bermen langs tram 2

Zuid Handhaven parkeerbeleid auto en fiets

Handhaving auto: 
geparkeerde 
auto’s in stadsdeel 
Nieuw-West

Nieuw-West Handhaven in Nw Sloten waar geen parkeerregu-
lering is op auto’s die op stoepen en groenstroken 
parkeren en in bochten

Zie hierboven.
 

 Nieuw-West Handhaven: - parkeren (wild p)

Handhaving auto: 
geparkeerde 
auto’s in woonwijk 
Nellestein 
(stadsdeel 
Zuidoost) 
 

Zuidoost Strak handhaven bv. in …stein(?)! Zie hierboven.
 

Zuidoost Nellensteijn: Handhaving bij evenementen parkeren

Handhaving fiets: 
rijdende fietsen, 
fietspad
 
 
 
 
 

Zuid Handhaving fietspaden We zijn bezig met het creëren van meer ruimte 
voor fietsers, te beginnen op de drukste en 
smalste fietspaden. Het breder maken van fiets-
paden is niet overal mogelijk. Op die locaties 
kijken we naar andere oplossingen zoals bij-
voorbeeld de mogelijkheid van een fietsstraat. 
Verder blijven (elektrische) bakfietsen wel op 
fietspad. Zogenoemde speed pedelecs vallen 
in de categorie bromfietsen en die mogen zich 
sinds kort in bepaalde delen van de stad niet 
meer op het fietspad begeven, maar moeten 
met een helm op de rijbaan rijden. 

Zuidoost Het fietspad echt voor fietsers en niet voor auto’s 
van gemeente/ bezorgdiensten handhaven!

Zuidoost Fietspaden voor fietsers!

Centrum Fietspad alleen voor echte fietsen

Centrum Geen bakfiets en Biro op fietspad

Centrum Geen elektrische fiets op fietspad
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Handhaving fiets: 
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Centrum Fietsen opruimen -> structureler De gemeente zet in op het beter faciliteren van 
fietsen. Dat betekent onder meer dat we in de 
afgelopen 6 jaren (2013-2018) 31.205 nieuwe 
fietsparkeerplekken hebben gerealiseerd (13.740 
inpandig en 17.465 in de openbare ruimte). We 
vinden het daarbij van groot belang dat er ruim-
te in het rek is voor fietsen die dagelijks/regel-
matig worden gebruikt. Fietsen die (bijna) niet 
worden gebruikt en fietswrakken worden daarom 
verwijderd .In het gebied binnen de ring A10 ten 
zuiden van ‘t IJ verwijderen we fietsen die langer 
dan 6 weken niet gebruikt zijn. Bovendien heb-
ben we diverse hotspots aangewezen waar alle 
fietsen binnen de parkeervoorzieningen moe-
ten worden gestald en niet langer ongebruikt 
mogen staan dan 2 weken (bij alle NS-stations) 
of 6 weken (zoals rond De Hallen, Kinkerstraat 
en de hele Rode Loper). Met het uitbreiden 
van deze gebieden en het structureel uitvoeren 
van handhavingsactiviteiten maken we op een 
efficiënte wijze zoveel mogelijk fietsparkeerplek-
ken beschikbaar zónder steeds weer rekken te 
hoeven blijven bijplaatsen. 
Wat betreft het inzetten van fiets(kenteken)
plaatjes: we onderzoeken de mogelijkheden om 
‘chips’ toe te passen om fietsen te herkennen. 
Dit gebeurt in het kader van het Meerjarenplan 
Fiets 2017-2022. Doel van deze onderzoeken 
is om meer ervaring op te doen met de mo-
gelijkheden en techniek van chips. Uiteindelijk 
moeten de chips leiden tot het makkelijker 
kunnen koppelen van fietsen aan hun eigenaar 
(bijvoorbeeld bij diefstal of in het Fietsdepot). 
Als de onderzoeken een succes zijn en we meer 
ervaring opdoen, kunnen we de chips mogelijk 
ook gaan gebruiken om fietsers voorrang te 
geven bij verkeerslichten of om het parkeren van 
fietsen in gemeentelijke stallingen makkelijker te 
maken. 

Centrum Fietswrakken melden + weg

Centrum Fietsenrekken opschonen

Centrum Fietsenrekken vaker opschonen

Centrum Minder weesfietsen op straat

Centrum Vaker weesfietsen opruimen

West Kentekenplaten voor fietsen (tegen de weesfietsen)

West Fietswrakken weghalen

Oost Oude fietsen weghalen

Nieuw-West Fietsparkeer plekken + handhaving

Zuid Handhaven parkeerbeleid auto en fiets
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Handhaving: rij-
dende snorfietsen/
scooters
 
 
 
 

Nieuw-West Scooters nieuw west ook 30km per uur Na een intensieve informerings- en waarschu-
wingsperiode is er op 3 juni 2019 gestart met 
de handhaving op snorscooters die in bepaal-
de delen van de stad zich niet meer op het 
fietspad mogen begeven, maar sindsdien met 
een helm op de rijbaan moeten rijden. Hierbij 
worden er op basis van de resultaten van een 
voorverkenning handhavers op “hot-times” 
en “hotspots” ingezet om overtreders van de 
maatregel te bekeuren. De handhavers kunnen 
daarbij een boete uitschrijven voor twee zaken, 
zijnde het niet dragen van een helm terwijl er 
op de rijbaan gereden wordt óf het zich bege-
ven op het fietspad waar dat niet is toegestaan.

Nieuw-West Snorfiets 25!

Nieuw-West 30km Scooter

Centrum Scooters ontmoedigingsbeleid

Centrum Stinkscooters weg

Gedragsverande-
ring stimuleren 
(belonen)

Zuid Meer belonen minder straffen We erkennen het belang van gedragsverandering 
(zie ook het betreffende hoofdstuk in de Agenda 
Amsterdam Autoluw) en gaan daarmee aan de 
slag. We willen bijvoorbeeld meer inzetten op dy-
namisch verkeersmanagement door het faciliteren 
van de reis per vervoersmiddel en hierbij slimme, 
passende alternatieven aanbieden en sturen op 
basis van realtime data. Gedragsverandering 
werkt beter in combinatie met andere maatrege-
len, zoals we zien bij de inzet op een schone stad. 
Daarbij is specifiek gekozen voor een combinatie 
van inzet op communicatie, participatie, afvalinza-
meling, reiniging en handhaving. 

Zuid Gedragsverandering door positieve stimulering

Zuid Gedragsverandering door goede alternatieven te 
bieden

Zuid Belonen goedgedrag

Zuid Niet verhogen parkeertarief, Belonen voor goed 
gedrag, Niet straffen

Zie onderdeel Parkeren. 

Noord Insteken op gedragsverandering Zie hierboven. 

Beloning om auto 
in te leveren 

Centrum Beloning om auto in te ruilen Er zijn op dit moment verschillende regelingen 
om bijvoorbeeld oudere (‘vieze’) auto’s in te ruilen 
voor schonere versies, naast andere maatregelen 
tot verschoning/verduurzaming. In het recent 
gepubliceerde Actieplan Schone Lucht wordt 
stapsgewijs toegewerkt naar een uitstootvrij 
Amsterdam. Op weg om de ambitie uitstootvrij 
te realiseren worden verschillende tussentijdse 
stappen gezet. De aanpak om deze ambities te 
realiseren loopt via 4 lijnen:
- Communiceren: maakt de noodzaak van schone  

lucht helder en biedt handelingsperspectief 
(men voelt zich betrokken bij de mogelijkheden); 

- Stimuleren: maakt de overstap naar een schoon  
alternatief aantrekkelijk (het alternatief is aan-
lokkelijk);

Zuidoost Niet auto pesten maar alternatief gedrag belonen

Zuidoost Auto ruilen voor - Swapfietsen – 16… pm

Zuidoost Auto weg doen, dan krijg je een half jaar lang reizen 
OV (GVB)

West Belonen

West ‘Belonen’ voor inleveren auto of uberhaupt voor 
niet hebben van auto

Oost Financiele beloning voor mensen zonder auto

Zuid Financiele aantrekkelijkheid is belangrijk bij de ke-
zue van mensen. (Dus niet negatief, maar positief)
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Zuid Elk jaar dat je geen auto hebt -> meer korting! Op 
OV (ook trein)

- Faciliteren: maakt de overstap naar een  
schoon alternatief mogelijk (het alternatief is 
reëel);

- Reguleren: verplicht de overstap naar een  
schoon alternatief (er is een stok achter de 
deur). 

In de komende periode worden diverse 
maatregelen uitgewerkt, waaronder subsi-
dieregelingen, privilegemaatregelen. Ook 
wordt er gekeken naar de mogelijkheden met 
ondernemerspartijen om logistieke stromen 
(goederenvervoer) al op korte termijn efficiën-
ter en schoner te organiseren. Op het gebied 
van laadinfrastructuur wordt er voorlopig nog 
uitvoering gegeven aan het uitbreiden van 
het openbare laadnetwerk, zowel de reguliere 
laadpalen als de snelladers, daarnaast wordt er 
gewerkt aan een laadvisie zodat er ook in de 
toekomst proactief gehandeld kan blijven wor-
den op de uitbreiding van het laadnetwerk. 
Op dit moment zijn er al subsidie mogelijkhe-
den voor zakelijke veelrijders, krijg je voorrang 
op de wachtlijst voor een parkeervergunning 
als je auto uitstootvrij is. Bedrijven die elektrisch 
rijden kunnen nu zonder legeskosten te betalen 
specifieke ontheffingen aanvragen. 

Zuid Vergoeding bij auto wegdoen voor openbaar ver-
voer

Zuid Alternatieven moeten als plezierig worden ervaren 
-> dan wordt het aantrekkelijker de auto te laten 
staan

Zuid Belonen voor elders parkeren

Noord Prijsprikkels

Beloning voor niet/
anders parkeren

Zuid Belonen voor niet parkeren Zie onderdeel Parkeren. 

4. 
Ideeën en 
suggesties ten 
aanzien van 
taxivervoer
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxivervoer 
goedkoper maken

Zuid Taxivervoer goedkoper, aangenamer en elektrisch! Goedkoper taxivervoer zal juist leiden tot meer 
voertuigen in de stad, en naar verwachting 
vooral als effect hebben dat mensen van het 
OV overstappen naar de taxi. Dit is geen wen-
selijke ontwikkeling. 
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Aantal taxi’s 
verminderen
 
 
 

Zuid Minder Taxi’s De gemeente werkt momenteel aan de voorbe-
reiding van experimenten waarmee we intel-
ligente toegang kunnen verlenen aan taxi’s in 
drukke gebieden in Amsterdam. Daarbij zullen 
we niet zomaar een stop zetten op het aantal 
taxi’s/taxivergunningen, maar via aanscherpte 
eisen wel zorgen dat openbare ruimte efficiënt 
en schoon wordt benut. 

Centrum Minder taxi’s

Centrum Taxi’s verminderen

Zuid TAXISTOP (NY)

Taxiverkeer 
reguleren 

Centrum Rondrijdende taxi’s blokkeren Via intelligente toegang voor taxi’s (zie hierbo-
ven) werken we ernaartoe dat leeg rondrijden 
van taxi’s (in het stadshart) in de toekomst 
zodanig onaantrekkelijk wordt gemaakt dat het 
niet of nauwelijks meer zal voorkomen. 

 Centrum Taxi’s: alleen toegang met oproep -> elektrisch 
regelen

Elektrische (fiets)
taxi’s stimuleren

Centrum Electrische fietstaxi’s De gemeente Amsterdam werkt samen met de 
taxibranche aan schoon taxivervoer in de stad. 
In 2025 rijden er alleen nog maar uitstootvrije 
taxi’s in Amsterdam. Dit past in de doelstelling 
van de gemeente dat er in 2025 zoveel moge-
lijk uitstootvrij verkeer in de stad rijdt. Minder 
uitstoot zorgt voor een betere luchtkwaliteit 
in de stad, wat een positief effect heeft op 
de gezondheid van de Amsterdammers. Wat 
betreft elektrische fietstaxi’s: het is verboden 
om in Amsterdam zonder vergunning alternatief 
personenvervoer aan te bieden op of aan de 
openbare weg. Met alternatief personenvervoer 
wordt personenvervoer bedoeld met bijvoor-
beeld fietstaxi’s, tuktuks en paardenkoetsen. 
Het college van B&W heeft het voornemen 
om het aanbieden van alternatief personen-
vervoer op of aan de openbare weg helemaal 
te verbieden en hier geen vergunningen meer 
voor te verlenen. De huidige vergunningen zijn 
geldig tot 1 april 2020. Er worden geen nieuwe 
vergunningen meer verleend.

Overig Zuid HANGTAXI’S Het is helaas niet helemaal duidelijk wat met 
deze suggestie wordt bedoeld. 
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Aanbod OV: 
fijnmazigheid en 
verbindingen
 
 
 
 
 
 
 
 

Noord Tram in Noord Een volledig nieuw netwerk heeft tijd nodig 
om te stabiliseren. Het nieuwe netwerk van de 
Noord-Zuidlijn wordt geëvalueerd. Onderdeel 
daarvan is het in kaart brengen van wat het 
daadwerkelijke effect is geweest van het verval-
len van lijn 14 in het Westen van Amsterdam. 
GVB wacht op de uitkomsten van dit onderzoek, 
voordat het met eventuele wijzigingsvoorstel-
len komt. Ook de routewijziging van lijn 21 is 
geëvalueerd. GVB werkt mee aan de ontwik-
keling van flexibele MaaS-achtige oplossingen 
die het nadeel kunnen compenseren. Daarnaast 
ondersteunen we initiatieven voor kleinschalig 
en buurtgericht openbaar vervoer.

Tramhaltes (wens tot kortere loopafstanden)
Met het weghalen van tramhaltes uit efficiëntie-
overwegingen wordt terughoudend omgegaan. 
Daarbij geldt steeds de afweging van het belang 
voor doorgaande reizigers (minder stops) met 
dat van de instappers (halte dichtbij). De norm 
van binnen 400m (hemelsbreed) geldt hier als 
uitgangspunt voor het ontsluitende net, en van 
800 meter (dit is een theoretisch getal, zelfs 
met het weghalen van een halte wordt bijna 
altijd voldaan aan 400 à 600 m) voor het HOV 
net. Daarnaast geldt de norm dat alle haltes 
toegankelijk worden, wat meer ruimte vraagt en 
waardoor verplaatsing nodig kan zijn.

>

Noord Bussen weer zelfde route als voor NZ lijn (wel frequenter)

Noord Weer bussen door de Y-tunnel

Noord Fijnmazig busnet terug

Noord Verbindt oost-west noord

Zuid Uitgebreid OV netwerk

Zuid Lijn erbij/ vaker per uur?

Zuid Fijner netwerk OV

Zuid OV hoeft niet goedkoper, maar SNELLER, comforta-
beler en frequenter *)

Zuid fijnmazig OV (met 10 min. hoeven lopen vanaf de halte)

Zuid meer Openbaar vervoer; zowel onder- als bovengronds

Zuid Goedkoper OV + betere verbindingen

Zuid Overstappen van OV (tram – metro – tram) moet 
ook voor ouderen te doen zijn (geen lange looptij-
den, of moeilijke trappen)

Zuid Vanuit de trein moet je snel in tram/ metro/ bus 
kunnen en taxi kunnen komen.

Zuid verbetering OV -> fijnmazig spinnenweb ipv vis-
graat model

Zuid Beter OV, terug naar oud model

Zuid zorgen voor beter, frequenter, sneller OV om te 
zorgen dat je de auto minder nodig hebt vooral in 
bv. Buitenveldert.

Zuid in Amsterdam moeten de haltes weer terugkomen. 
Nu zijn de haltes te ver uit elkaar. Voor amstel hoek 
Ceintuurbaan/ stadshouderskade

Zuid tramhaltes weer terug i.p.v. sneller, publieksvriende-
lijker, kort lopen voor ouderen, minder validen

Oost Snel en betrouwbaar OV van deur tot deur

Oost OV-toegankelijkheid, gratis, meer (ook fijnmazig) -> 
ook voor rolstoelen

Oost OV tijdrijden tkv. Gemak. Meer haltes.

Oost OV = meer haltes -> minder efficient: maar meer 
bereik lopend.
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West Beter OV, ook in de rest van Nederland. – toeganke-
lijk – fijnmazig – veilig - goedkoop (gratis) - 24/7

Nieuwe tram- en metroverbindingen 
Meer OV in de vorm van nieuwe bus-, tram- en/
of metroverbindingen voor nieuwe gebieden 
en de bestaande stad is ook een ambitie van 
de gemeente voor de langere termijn, maar 
vraagt veel financiële middelen waarbij we sterk 
afhankelijk zijn van rijksbijdragen. Samen met 
de vervoerregio, die verantwoordelijk is voor de 
aanleg en exploitatie van het OV, werken we aan 
studies voor infrastructurele verbeteringen. 

Nieuw-West Beter OV! Ook ’s avonds na 8 uur + weekends en 
naar stad! Oost; Fijnmazig, spinnenweb!!

Nieuw-West Beter OV Meer verbindingen naar centrum

Nieuw-West Beter OV verbindingen

Nieuw-West Openbaar vervoer (kleine bus) binnen schaal van 
300 meter/ 400 mtr; nu 5km!

Nieuw-West OV (om auto te laten staan). Fijnmaziger, frequenter, 
zonder overstap naar centrum

Nieuw-West Meer OV: 1. Fequent 2. Fijnmazig 3. Niet zo duur

Nieuw-West Beter OV! Stop verwijderen haltes + frequentie 
lijnen

Nieuw-West Metro! Oost west

Nieuw-West Metro Isolatorweg doortrekken naar CS

Nieuw-West Over osdorperweg en bus-verbinding!

Nieuw-West OV lijn aanleggen naar fruittuinen van West! Hoe 
kan zo iets groots alleen per auto/ fiets bereikbaar 
zijn

Nieuw-West Wij willen een bus in de Eendracht

Centrum Kleinschalig Openbaar vervoer

Centrum Betere treinverbindingen, ook lange afstand (Berlijn, 
Barcelona)

Centrum Fijnmazig openbaar vervoer

Centrum OV/Vervoer binnen regio verbeteren: bv. verdwijnen 
lijn 9

Centrum Minder haltes O.V. opheffen

Centrum Vanaf Parkeergarage -> OV -> thuis: lijn 14 terug

Centrum Meer OV

Centrum Oost-west metrolijn

Centrum Halte afstand OV weer terug naar max 400m. En 
ook ’s nachts
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Centrum Ik wil de (elektrische) Opstappers terug! Op Prinsen-
gracht voor bewoners (met OV kaart)

Noord Meer verbindingen naar NZ-lijn en goedkoper

Noord rechtstreekse bussen naar CS ipv overstappen

Noord oude verbindingen herstellen

Noord Meter openbaar verover vooral binnen Noord

Zuid Betere OV-verbinding

Zuid verfijning OV, Spinnenweb ipv visgraat!

Oost OV ontsluiting

Centrum Meer tramhaltes

Centrum Opstappers terug

Zuidoost Investeer in het OV: - formazig – toegankelijk – gra-
tis - ’s nachts - P+R

Zuidoost De opgeheven halte moeten bij Bijlmerdreef lift 
en halte aangebracht worden. - bij bushalte glazen 
liften - zebrapaden voorzien van haaientanden en 
verlichting

Noord Oost-west lijn

Noord Vanuit Noord naar P+R verbinding

Noord wijken Noord verbinden

Noord Opgeheven haltes en OV lijnen weer terugbrengen

Zuidoost OV Fijnmazig goedkoop 24/7 Toegankelijk *)

Zuidoost OV: -> Fijnmazig vervoer moet beter -> AOV zonde 
van WMO potje

Zuidoost OV: -> halte buslijn naar bv. Sloterdijk/ Schiphol 
24/7

Zuidoost OV Van deur tot deur.

Zuidoost OV buiten Asd/ stedelijk gebied

Zuidoost OV Moet beter: frequenter/ sneller -> ook bij be-
stemming buitend de stad moet het OV goed zijn 
(in A’dam is OV best oke)

Zuidoost Bus 120 weer terug vanaf AMC naar Muiderpooort
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Stadsconferentie 2 Met mijn kinderen naar mijn ouders in Lelystad is 
met het openbaar vervoer gedoe; de reis duurt dan 
twee keer zo lang en veel gedoe

Stadsconferentie 2 Je kunt niet overal komen met het openbaar ver-
voer

West Nu beslissen om extra metrolijnen aan te leggen. 
Ring omsluiten

Nieuw-West Bussen - fijnmatige netwerk

Nieuw-West fijnmazig OV

Nieuw-West OV - fijnmazigheid beter!

Nieuw-West Fijnmazig openbaar vervoer

Nieuw-West Beter OV. Van Nieuw west naar centrum + na 8 uur 
’s avonds en in weekend

Nieuw-West OV verbeteren. - Noord zuid - ook naar centrum

Nieuw-West Opgeheven OV haltes en lijnen terug

Nieuw-West Betere West-Oost verbinding openbaar vervoer

Nieuw-West Food centre ook lijn 1 doortrekken

Nieuw-West OV – lijn 21 EENdracht

Nieuw-West OV – lijn 69 omleiding -> permanent als extra bus

Nieuw-West OV - Tuinen van West!

Centrum Openbaar vervoer van Oost – West verbeteren

Centrum OV Oost-West verbeteren

Centrum Oost-west openbaar vervoer verbeteren

Centrum Beter OV: meer haltes, meer lijnen, 24 uur lang

Centrum Halte afstanden OV weer max. 400m

Centrum De grachtbus moet weer gaan rijden, maar wel 
elektrisch.

Centrum Zeker voor minder mobiel -> OV beter regelen. 
Goedkoper -> meer haltes. Zijn veel opgeheven

Centrum Met de metro zijn de cirkellijnen problematisch bv. 
van Westertoren -> Artis

Centrum Trans oost-westverbinding is slecht
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Aanbod OV: 
frequentie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noord Bussen weer zelfde route als voor NZ lijn (wel fre-
quenter)

Hogere frequenties
Als de bus, tram of metro vaak rijdt, hoef je 
minder lang op de halte te wachten en de reis 
minder precies te plannen. Ook het missen van 
een overstap bij vertraging is minder vervelend. 
Je bent al met al minder lang onderweg, en 
bovendien wordt het vervelendste onderdeel 
van de reis korter: het wachten. Het wegnemen 
van dit soort onzekerheid en ‘gedoe’ tijdens 
de reis is een manier om het openbaar vervoer 
aantrekkelijker te maken. Met een hoogwaardig 
OV-netwerk met hoge frequenties in de stad 
kunnen reizigers ‘spoorboekloos’ reizen. 
Binnen, van en naar de gemeente Amsterdam 
zijn verschillende OV verbindingen al hoog-
frequent. Op andere routes liggen kansen om 
met een hogere frequentie meer reizigers te 
trekken. Het gaat dan niet alleen om de spits, 
maar ook in de daluren en het aanbod in het 
nachtnet.
Binnen de bestaande financiële ruimte zetten 
we daarom in op hogere frequenties. Door 
een proef te doen op enkele lijnen, willen we 
in beeld brengen hoe groot deze potentie 
is. En of de extra, doorgaans hoge kosten te 
verantwoorden zijn t.o.v. het groeiende aantal 
reizigers. Bij gebleken succes, rollen we dit 
hoogfrequente netwerk verder uit op plekken 
waar we meer reizigers kunnen trekken. Dit zal 
niet overal mogelijk blijken.

Beter OV ‘s nachts
Bij een 24-uurs economie hoort ook een pas-
send OV aanbod in de avonduren en nacht. 
Als we willen dat mensen minder met de auto 
reizen, moet niet alleen de heen- maar ook de 
terugreis met OV mogelijk zijn. We brengen 
in beeld wat de mogelijkheden hiervoor zijn, 
en welk type vervoermiddel dit het best kan 
invullen (bus, tram, metro of trein). Dilemma 
is dat er ’s nachts veel minder gebruik wordt 
gemaakt van het OV en dat het in veel gevallen 
aantrekkelijker is om het beschikbare geld aan 
OV-aanbod overdag te besteden waar meer 
reizigers van profiteren. 

Noord OV aansluitingen in avonden = betere dienstrege-
ling

West Beter OV, ook in de rest van Nederland. – toeganke-
lijk – fijnmazig – veilig - goedkoop (gratis) - 24/7

Nieuw-West Beter OV! Stop verwijderen haltes + frequentie 
lijnen

Nieuw-West Meer OV: 1. Fequent 2. Fijnmazig 3. Niet zo duur

Nieuw-West Nachtbus

Nieuw-West Nachttrein

Nieuw-West Beter OV! Ook ’s avonds na 8 uur + weekends en 
naar stad! Oost; Fijnmazig, spinnenweb!!

Zuid Lijn erbij/ vaker per uur?

Zuid Betere & Vakere treinverbindingen naar Amsterdam 
(bv. Amsterdam RAI)

Zuid Frequentie aansluiting max. 6 min.

Zuid OV hoeft niet goedkoper, maar SNELLER, comforta-
beler en frequenter *)

Centrum Halte afstand OV weer terug naar max 400m. En 
ook ’s nachts

Centrum Opstapper terug op Prinsengracht, elke 10 minuten

Oost OV-toegankelijkheid, gratis, meer (ook fijnmazig) -> 
ook voor rolstoelen

Zuidoost Investeer in het OV: - formazig – toegankelijk – gra-
tis - ’s nachts - P+R

Nieuw-West Betere OV s’nachts

Noord Ook s’nachts goed OV net

Oost OV = 24 uur

Zuidoost Openbaar vervoer beter en langere tijden

Zuidoost NS beter verbreden na evenementen

Zuidoost OV Fijnmazig goedkoop 24/7 Toegankelijk *)

Zuidoost OV moet kunnen.. Evenement in Arena afgelopen? 
Dan moet je nog wel terug naar huis kunnen!
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Zuidoost OV: -> ook ‘snachts

Zuidoost OV buiten spitstijden

Zuidoost Ruimere beschikbare tijden OV

Zuidoost P+R: pendelbussen gratis tijdens spits en evene-
menten

Zuidoost langer OV (nacht)

Zuidoost OV Moet beter: frequenter/ sneller -> ook bij be-
stemming buitend de stad moet het OV goed zijn 
(in A’dam is OV best oke)

Zuidoost Investeren in OV - fijnmaziger- toegankelijker- veilig- 
goedkoop (gratis)- 24/7

Zuidoost OV: -> reistijd ….. is te lang

West Verfijning OV: hogere frequentie (bus 18)

West Verfijning OV: meer lijndiensten

West Verfijning OV: meer haltes

Nieuw-West Beter OV. Van Nieuw west naar centrum + na 8 uur 
’s avonds en in weekend

Nieuw-West Bussen - hoge frequentie 

Nieuw-West Bus 61 ook ’s avonds en op zondag

Centrum Beter OV: meer haltes, meer lijnen, 24 uur lang

Aanbod OV: 
kwaliteit
 
 
 
 
 
 
 

Noord Beter OV ook buiten stad Kleinschalige buurtbusjes/opstapper
Wij zien mobiliteitsoplossingen als de kleinscha-
lige buurtbus als een belangrijke aanvulling op 
het reguliere aanbod om de kwaliteit van het OV 
te vergroten. In sommige delen van de stad is 
OV geen optie omdat de exploitatie niet renda-
bel is, of omdat de openbare ruimte daar niet 
op is ingericht. De Agenda Amsterdam Autoluw 
werkt daarom aan het Platform Buurtmobiel. Dit 
wordt een loket waarmee lokale initiatieven voor 
vragen, informatie of subsidie terecht kunnen om 
kleinschalig buurtgericht openbaar vervoer op te 
starten.

>

Noord Beter OV in Nieuwendam

Zuid Betere & Vakere treinverbindingen naar Amsterdam 
(bv. Amsterdam RAI)

Zuid Kunnen ‘werken’ in OV. Rit moet efficiënter zijn dan 
autorit

Zuid OV hoeft niet goedkoper, maar SNELLER, comforta-
beler en frequenter

Zuid Goed openbaar vervoer

Zuid zorgen voor beter, frequenter, sneller OV om te 
zorgen dat je de auto minder nodig hebt vooral in 
bv. Buitenveldert.

Zuid Goed OV
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Zuidoost Veiligheid in het open vervoer Beter, efficiënter OV, 24/7
Binnen de financiële kaders vanuit de vervoerregio 
worden vervoerders gestimuleerd om zoveel en 
vaak mogelijk te rijden gedurende een groot deel 
van de dag en ook in het weekend, maar gezien 
de afhankelijkheid van reizigersinkomsten hebben 
de vervoerders baat bij zoveel mogelijk reizigers. 
Die zijn er vooral in spitsperioden en in drukke 
gebieden, waarin reizigers behoefte hebben 
aan een snel en comfortabel alternatief voor de 
auto. Daarom is het aanbod in daluren en in de 
avond en de nacht beperkter. 

Zuidoost Minder validen: - toegankelijk OV

Zuidoost Fiets in de metro gratis en niet beperkt in tijdsstip-
pen

Oost Comfort speelt een rol in OV

Stadsconferentie 2 Met een OV-fiets als aanvulling is openbaar vervoer 
vaak goed te doen

Stadsconferentie 2 Openbaar vervoer is onhandig als je veel moet 
meenemen

West Beter OV, ook in de rest van Nederland. – toeganke-
lijk – fijnmazig – veilig - goedkoop (gratis) - 24/7

West Goed OV en aanvullend OV (voor gehandicapten) 
files, minder priorieren

Stadsconferentie 2 Met de auto ben ik er sneller en goedkoper

Centrum OV moet beter, goedkoper, niet in de kou buiten, 
weinig overstap, gratis, vaker punctueel

Centrum OV Minder overstappen

Centrum Kortere routes

Centrum Kleinschalig buurtvervoer

Nieuw-West betere AOV, beter OV

Zuidoost De opgeheven halte moeten bij Bijlmerdreef lift 
en halte aangebracht worden. - bij bushalte glazen 
liften - zebrapaden voorzien van haaientanden en 
verlichting

Noord Geen hoogteverschil tussen metroverkeer en perron 
(nu 4cm)

Noord OV verbetering

Noord Metro hoogteverschil met perron opheffen

Noord Overstap mogelijkheden, betere aansluiting en 
overstap (ver lopen)

Noord OV verbeteren in A’dam Noord

Nieuw-West Niet alleen grote bussen -> kleinere bussen. 

Nieuw-West electrische bussen
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Zuidoost OV Fijnmazig goedkoop 24/7 Toegankelijk 

Zuidoost OV: -> veilig

Zuidoost Investeren in OV - fijnmaziger- toegankelijker- veilig- 
goedkoop (gratis)- 24/7

Betaalbaar OV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noord Tariefdrempels tussen vervoerders opheffen (buiten) 
regio <-> stad

Gratis OV
Uit onderzoek blijkt dat de aspecten snelheid, 
betrouwbaarheid, gemak en zekerheid voor de 
meeste mensen belangrijker zijn dan de prijs. De 
gederfde inkomsten moeten worden gecom-
penseerd door de overheid. Datzelfde geld kan 
niet meer worden geïnvesteerd in de kwaliteit 
van het openbaar vervoer. Door het goed af 
te bakenen kunnen we wel kijken naar doel-
groepgerichte maatregelen om de (financiële) 
aantrekkelijkheid van het OV te vergroten voor 
doelgroepen die onevenredig getroffen worden 
door de maatregelen of nu nog veel van de auto 
gebruik maken. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen 
met kinderen, ouderen, mensen met een kleine 
beurs of mensen die over langere afstand naar 
de binnenstad moeten reizen. 

Campagnes met probeeraanbiedingen
Een probeeraanbod is dé manier om nieuwe ge-
woontes te stimuleren. Dit kan variëren in omvang: 
van een campagne met twee gratis kaartjes, tot 
een gratis probeeraanbod voor een bepaalde tijd. 
GVB doet dit sinds enige tijd voor nieuwe bewo-
ners en verhuizingen in de stad, bij wijzigingen in 
het netwerk (bv. werkzaamheden Amstelveenlijn 
én introductie Noordzuidlijn) en bij grote verande-
ringen in het leven van de reiziger. Combikaartjes 
voor evenementen en grote publiekstrekkers 
maken het ook gemakkelijk om voor het OV te 
kiezen. Hetzelfde geldt wanneer werkgevers hun 
medewerkers in plaats van een leaseauto een 
breder mobiliteitspakket aanbieden waardoor het 
gemakkelijker wordt om voor het OV te kiezen.

Noord Openbaar vervoer betaalbaar

Zuid Goedkoper OV!

Zuid Goedkoper OV + betere verbindingen

Zuid Goedkope deur – deur service voor bezoek buiten 
stad.

Zuid Gratis aansluitend OV ticket bij een langere treinreis 
(zoals in Duitsland)

Zuid Gratis is OV

Zuid Gratis openbaar vervoer

Zuid Of goedkopere OV bij inleveren auto.

Stadsconferentie 2 Maak het openbaar vervoer goedkoper en rol het 
breder uit in Nederland

Zuidoost Minder validen: - Gratis OV

Zuidoost Goedkoper OV

Zuidoost OV goedkoper

Zuidoost Gratis openbaar vervoer

Zuidoost Gratis OV

Zuidoost OV: combikaart bij evenementen

Zuidoost Gratis vervoer -> bij evenementen gratis OV ticket 
bij evenement ticket

Zuidoost OV reistijd laten gelden niet als tijd op de klok (dat 
je je kaart de volgende dag ook kan gebruiken)

Oost Gratis OV: -> alleen voor mensen die geen auto 
hebben? -> vooral ook voor gezinnen

Oost Gratis OV of veel verplichting vanuit overheid om 
over te aan van benzine auto naar electrische of 
auto op waterstof
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Oost OV pas voor Amsterdammers/ bewoners van een 
stad

Oost Gratis vervoermiddelen (OV/ fiets/ deelauto/ taxi, 
etc

Oost OV-toegankelijkheid, gratis, meer (ook fijnmazig) -> 
ook voor rolstoelen

Oost OV per km. Betalen

West Beter OV, ook in de rest van Nederland. – toeganke-
lijk – fijnmazig – veilig - goedkoop (gratis) - 24/7

Nieuw-West Meer OV: 1. Fequent 2. Fijnmazig 3. Niet zo duur

Nieuw-West OV voor kinderen gratis

Centrum Goedkoper en meer OV

Centrum Goedkoper OV (trein)

Centrum OV moet beter, goedkoper, niet in de kou buiten, 
weinig overstap, gratis, vaker punctueel

Centrum Goedkoper en meer OV

Centrum OV/NS goedkoper naar inkomen

Centrum Stadspas korting

Noord OV goedkoper, meer veiliger

Zuid Goedkoper OV

Zuidoost Investeer in het OV: - formazig – toegankelijk – gra-
tis - ’s nachts - P+R

Zuidoost Betaalbaar/ goedkoper OV in de regio

Zuidoost OV Fijnmazig goedkoop 24/7 Toegankelijk 

Zuidoost P+R: pendelbussen gratis tijdens spits en evene-
menten

Zuidoost OV goedkoper maken

Zuidoost Kinderen onder de 18 jaar gratis OV

Zuidoost 65+ gratis OV

Zuidoost OV: -> Gratis

Zuidoost echte alternatieven aanbieden (toegankelijk, betaal-
baar, tijdsduur, op elk moment van de dag)
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Zuidoost Stimuleren goedkope OV

Zuidoost Gebruik P+R stimuleren met gratis OV

Zuidoost Sowieso gratis OV

Zuidoost OV abonnementen goedkoper voor bedrijven

Zuidoost Investeren in OV - fijnmaziger- toegankelijker- veilig- 
goedkoop (gratis)- 24/7

Zuid Goedkoper OV + betere verbindingen

Zuid Maak het OV goedkoper 

Oost als auto’s echt weg moeten dan ever voor zorgen 
dat OV gratis wordt. OV is nu onbetaalbaar.

Oost OV voor bewoners= gratis of tegen bodemprijs

West OV-goedkoper

West Goedkoper OV/ abonnementen

Stadsconferentie 2 Werkgevers op de Zuidas moeten medewerkers 
laten zien hoe gemakkelijk en snel je er met de 
Noord/Zuidlijn bent, zodat zij dat vaker gaan doen

Centrum Meer investeren in OV + AOV, lagere prijzen

Centrum Zeker voor minder mobiel -> OV beter regelen. 
Goedkoper -> meer haltes. Zijn veel opgeheven

OV: alternatieven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oost Aanvullend OV op afroep met Biro’s/ LEV’s Vervoer over water
Vervoer over water is – behalve recreatief – meest-
al minder aantrekkelijk dan regulier ov, omdat 
er snelheidsbeperkingen gelden op de meeste 
wateren in en rond Amsterdam en er bovendien 
vaak meerdere overstappen nodig zijn om van A 
naar B te komen.

Aanvullend OV/voor- en natransport
De komende jaren zullen er steeds meer aan-
bieders komen die aanvullende voor en natrans-
portmogelijkheden zullen aanbieden volgens het 
MaaS-principe: Mobility as a service. Dit gecom-
bineerde aanbod moet dan qua prijs en kwaliteit 
een aantrekkelijk alternatief voor autobezit zijn. De 
ervaring leert wel dat dit soort concepten com-
mercieel het beste gedijen in drukke gebieden 
waar vaak ook al veel regulier OV aanwezig is. >

Oost Biro ipv auto -> met de biro naar de P+R?

Zuid OV-fietsen bij metro staiton (met de OV-chipkaart)

Zuid Parkeergarages direkt bij de Ring, zodat de auto 
niet de stad in hoeft. En vandaar goedkoop OV

Centrum Watertaxi

Centrum Monorail

Centrum Belbus

Centrum Per boot

Centrum Fluisterbootje

Centrum Hop => de grachten rond voor bewoners

Centrum Uber freight
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Centrum Hubs spoke Waar mogelijk en gewenst zal de gemeente 
MaaS-initiatieven ondersteunen als het bijdraagt 
aan een betere bereikbaarheid en een mooiere 
openbare ruimte.

Centrum Bullet train -> zie model Tokyo

Centrum Kleinschalig buurtvervoer

Noord Alternatieven: meer / bel. OV

Centrum Deelauto en meer tram

Centrum Bezoek niet met de auto, met OV

Zuidoost Echte alternatieven aanbieden (toegankelijk, betaal-
baar, tijdsduur, op elk moment van de dag)

Zuidoost Boodschappen bus + (incl. chauffeurs)

OV: overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Goed OV! -> ook goede fietsroutes over het Y In de Agenda Amsterdam Autoluw wordt een aan-
tal maatregelen genoemd om de bereikbaarheid 
van de stad te verbeteren.

Om de stad te bereiken wordt ingezet op be-
tere P+R-voorzieningen. Waar mogelijk worden 
P+R-locaties uitgebreid of worden nieuwe locaties 
(in de regio) gezocht. Daarnaast wordt de uitbrei-
ding van het huidige kortingsgebied onderzocht 
zodat niet alleen bezoekers van het centrum op 
een P+R kunnen parkeren. Hierbij proberen wij 
te voorkomen dat forensen gebruik maken van 
P+R-locaties, dit zou een aanzuigende werking 
kunnen hebben en het snelwegennet onnodig 
belasten. 
Vanuit de P+R zetten we in op verschillende ma-
nieren om door te reizen naar de stad. Een goed 
OV-aanbod is een randvoorwaarde voor het beter 
benutten van P+R, maar ook deelvervoer om de 
stad in of uit te gaan behoort tot de opties. 
Wat betreft openbaar vervoer wordt ingezet op 
het verhogen van de frequentie, zeker op routes 
waar de frequentie nu nog beperkt is, hierbij kan 
gedacht worden aan de oost-west verbinding in 
Amsterdam Noord, maar ook de de tramverbin-
dingen tussen Amsterdam (Nieuw-)West en Oost. 
Hierbij gaat ook gekeken worden naar eventuele 
ontbrekende schakels in het OV netwerk

Wat betreft de algemene maaiveldontheffing voor 
Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), inmiddels 
beschikken de twee door de gemeente Amster-
dam aangewezen aanbieders van AOV (RMC 
of Transvision) over een RVV-ontheffing voor 
deur-tot-deurvervoer. 

Centrum Betrouwbaar OV (NS!)

Noord P+R bij station Noord ook bereikbaar voor bewo-
ners in Noord en invaliden (nu voorrang regio-be-
woners)

Zuid Gemeente Amsterdam zou meer met GVB moeten 
samenwerken (twee kanten op)

Zuid Sneller OV Deur tot deur vanuit regio-Amsterdam

Zuidoost Algemene Modiveldontheffing voor AOV

Nieuw-West Parkeergarages aan de randen van de stad, aanslui-
tend op 24 uurs OV (transferin)

Oost Gratis OV of veel verplichting vanuit overheid om 
over te aan van benzine auto naar electrische of 
auto op waterstof

Oost OV -> voorrang of auto’s betaalbaar

Oost Integraal – OV – fiets – PP – op. Ruimte

Zuid OV fiets bij transferium/ parkeerterrein
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Autoparkeren

P+R stimuleren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noord P+R voor toeristen Amsterdam zet in op een verantwoorde uit-
breiding van P+R. Dit is immers een gastvrije 
manier om mensen in de stad te ontvangen, 
zonder dat het tot grote parkeerdruk in de stad 
leidt. Hierbij kijken we goed naar de kosten-
kant. P+R ligt vaak op dure locaties en de 
ruimte is schaars. Tegelijkertijd is de constate-
ring dat het zeer zelden voorkomt dat alle P+R’s 
in Amsterdam gelijktijdig vol staan. P+R lokt 
daarnaast ook nieuw autoverkeer uit. Mensen 
die voorheen de route geheel met OV zouden 
hebben gedaan, rijden nu met de auto naar de 
P+R. Dit zorgt voor meer drukte en uitstoot.

Niet alleen bezoekers, maar ook bewoners 
krijgen de mogelijkheid te parkeren op 
P+R-terreinen rond de stad. Hiervoor sluiten 
we in eerste instantie aan bij de bestaande 
langparkeerregeling. Ook bieden we (veel) 
goedkopere vergunningen aan aan bestaande 
vergunninghouders om aan de rand te parke-
ren. Op termijn bekijken we of het mogelijk is 
de langparkeerregeling te vervangen door een 
vergunning te introduceren met betalen naar 
gebruik: voor de deur parkeren is duurder, op 
de P+R goedkoper.

Om de verwachte groei in populariteit op te 
kunnen vangen, vergroten we de capaciteit 
van P+R, o.a. door P+R Noord te vergroten. 
In samenwerking met de regio willen we de 
bestaande P+R’s in de regio aantrekkelijker 
maken. Verdere uitbreiding P+R langs de A10 
is lastig: goed bereikbare  gebieden met ruimte 
voor parkeren zijn schaars.

Noord P+R bij station Noord

Noord Uitbreiding P+R’s

Noord Meer & groene & betaalbare P+R

Noord Verschil P+R voor bezoekers + P+R voor bewoners

Noord Meer uitvalswegen naar P+R

Zuid P+R ticket opties uitbreiden:

Zuid Maak P+R Rai ook ‘gewone’ garage en meer open/ 
compleet open. En maak een betere informatie-
voorziening ook op internet

Zuid Voor bezoekers uit bv. Duitsland maak de P+R 
bekender

Zuid P+R stimuleren

Zuid Gratis met vergunning op P+R plek staan

Zuid Betaalbare P+R die goed bereikbaar is met vol-
doende capaciteit

Zuid Met parkeervergunning op P+R parkeren

Oost 1. PenR buiten de stad

Centrum Meer P&R

Zuidoost Plan nodig voor P+R plekken buiten de stad

Oost P+R voor bewoners op loop/ fietsafstand

Oost Goede P&R

Oost P en R plaatsen ook voor bewoners

Oost Betaalbare P+R

Zuid P+R veel meer daarvan -> parkeren + tramticket

Zuid P+R uitbreiden

Zuidoost Investeer in het OV: - formazig – toegankelijk – gra-
tis - ’s nachts - P+R

Zuidoost Goede/ grote P+R bij de metro

Zuidoost Grote ondergrondse P+R bij Gaasperplas
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West P+R? Aan de rand stad + combi goedkoper OV

Zuidoost P+R (buiten de wijken) gratis parkeren.

Nieuw-West PR aan de rand van de stad

Nieuw-West P&R bij Shell zwart

Zuid P+R uitbreiden (aan de rand v.d. stad zoals RAI)

Nieuw-West Betere P+R met meer plaatsen

Nieuw-West P+R meer!!

Zuidoost Gebruik P+R stimuleren met gratis OV

Zuid Gratis parkeren op P+R als je in bezit bent van deen 
(bedrijfs) parkeervergunning (& gratis OV?)

Centrum Pendelbusjes van parkeergarages en van P+R

Transferia voor 
parkeren (aan de 
rand van de stad)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noord Parkeren aan de rand van de stad P+R-locaties liggen zoveel mogelijk op de 
grens van doorgaand verkeer en stadsverkeer 
en bij een OV-knooppunt. Hierbij proberen we 
zoveel mogelijk alle windstreken te dekken. 
Bovendien liggen P+R’s nu en in de toekomst 
vooral bij bestaande OV-knooppunten om zo 
de kosten laag te houden. We kijken naar het 
verder differentiëren van doelgroepen, waar-
onder bewoners, bezoekers van bewoners en 
‘algemene’ bezoekers. Voor vergunninghouders 
kijken we naar een gecombineerd aanbod voor 
parkeren en OV.
 

Stadsconferentie 1 Weer auto’s uit de binnenstad, parkeren kan aan de 
rand van de stad.

Noord Bezoekers/ toeristen aan de rand van de stad op-
vangen -> bezoekers-tarieven verhogen

Noord Toeristen aan de rand van de stad parkeren

Zuid Parkeergarages direkt bij de Ring, zodat de auto 
niet de stad in hoeft. En vandaar goedkoop OV

Nieuw-West Transferia aan de randen van de stad

Zuid Meer parkeerplekken buiten

West Bewoners -> PP verplaatsen naar rand van de stad 
-> parkeervergunningen in de stad duurder bij Ring 
minder kostbaar

Nieuw-West  Parkeergarages aan de randen van de stad, aanslui-
tend op 24 uurs OV (transferin)

De meeste P+R’s zijn bereikbaar met een 
nachtbus.

Nieuw-West Meer parkeermogelijkheden openbaar vervoer 
Nieuw Sloten bij tram 2

Eindpunt lijn 2 ligt middenin een woonwijk. Dat 
is niet wenselijk voor een P+R.v

Zuid Veilige parkeerplekken aan de rand van de stad. 
Goed bereikbaar met OV

Zie hierboven.

Hubs
 

West Hubs Zie hierboven, P+R en transferia. 
 

West Hubs voor privé auto’s aan de ring -> met de fiets 
naar de stad
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Aantal 
parkeerplekken 
verminderen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

West PP opheffen -> Top! Het opheffen van parkeerplaatsen creëert 
ruimte in de stad voor zaken die hoog nodig 
zijn: groen, ruimte voor voetgangers, fiets en 
OV en ruimte voor voorzieningen. Hierbij is ook 
ruimte voor buurtinitiatieven. We creëren de 
ruimte stap voor stap en met voldoende aan-
dacht voor de eventuele problemen die kunnen 
ontstaan. Zo voorkomen we dat er parkeerpro-
blemen ontstaan in de stad. De komende jaren 
halen we ongeveer 10.000 parkeerplaatsen 
van straat (van de in totaal grofweg 262.000 
parkeerplekken op straat). Er blijven echter 
nog voldoende parkeerplaatsen op straat en in 
garages over om te parkeren. Mensen met een 
auto kunnen dus nog steeds parkeren. 

Het grootste deel van de geparkeerde auto’s 
op straat is een vergunninghouder. Het creëren 
van ruimte op straat moet dus deels gebeuren 
door minder vergunninghouders op straat te 
laten parkeren. Met de hogere parkeertarieven 
en o.a. het invoeren van parkeerduurbeperking 
vermindert het aantal parkerende bezoekers 
ook al. In de UNESCO-grachtengordel is het 
uitgangspunt schuinparkeren om te zetten naar 
langsparkeren en waar mogelijk grachtenrakken 
parkeervrij te maken (en op de grachten is dit 
sowieso de nieuwe werkwijze: parkeervrij of 
parkeren in lengterichting).

Centrum Parkeren minder

Oost Parkeerplaatsen ‘inleveren’ voor zelf in te vullen 
ruimte.

West Bezoekers parkeren verminderen

West Sneller parkeer ruimte opgeven ten gusnte van fiets

West Autoparkeren drastisch verminderen

West Parkeerplaatsen weg voor meer ruimte voor fietspa-
den

Centrum Voor betere openbare ruimte: minder parkeerplaats, 
1-richtingverkeer auto, autovrije straten!!!

Centrum Paaltjes weg (Amsterdammertjes) + minder parkeer-
plaatsen

Oost Regel een alternatief voor parkeren in de OR voor 
mensen die auto willen/ moeten houden (particulier 
en/ of ondernemers)

Oost Parkeerplekken minder tgv. Overzicht/ ruimte/ 
veiligheid

Centrum Parkeren: parallel aan de gracht/ weg

Centrum Parkeren in de lengte!

Straten parkeer- 
en/of autovrij
 
 
 
 

Centrum Autovrij op zoveel mogelijk plekken De Agenda Autoluw kijkt vooral naar de 
meerwaarde van autovrije/parkeervrije inrich-
tingen. Daar waar dit stevige baten oplevert, 
is een dergelijke inrichting onder voorwaarden 
mogelijk.

Stadsconferentie 2 Als winkelier heb ik baat bij een autoluwe stad. Net 
zoals jaren geleden toen het verboden werd om op 
de pleinen in Amsterdam te parkeren, daarna ging 
het ook alleen maar beter met de winkeliers

Centrum Of autovrije gracht In de UNESCO-grachtengordel is het uit-
gangspunt schuinparkeren om te zetten naar 
langsparkeren en waar mogelijk grachtenrakken 
parkeervrij te maken.

Centrum Autovrij (niet parkeren) Zie hierboven. 

Centrum Meer boulevards De Agenda Autoluw creëert meer ruimte voor 
o.a. flaneren en verblijven.
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Centrum Shared space alone De Agenda Autoluw kijkt naar mogelijkhe-
den om meer verkeerssoorten te mengen. 
Een complete shared-space-inrichting is maar 
in weinig gevallen een alternatief (dit is o.a. 
afhankelijk van het gebruik door verschillende 
voertuigtypen en -stromen, drukte, richtingen 
van het verkeer en mate van toegankelijkheid. 
Zo zijn shared-space-inrichtingen bijvoorbeeld 
onprettig voor slechtzienden). Amsterdam gaat 
hier terughoudend mee om.

Centrum Beginnen met Keizersgracht autovrij In de UNESCO-grachtengordel is het uit-
gangspunt schuinparkeren om te zetten naar 
langsparkeren en waar mogelijk grachtenrakken 
parkeervrij te maken.

Centrum Geen parkeerplekken meer langs de gracht In de UNESCO-grachtengordel is het uit-
gangspunt schuinparkeren om te zetten naar 
langsparkeren en waar mogelijk grachtenrakken 
parkeervrij te maken.

Centrum Voor betere openbare ruimte: minder parkeerplaats, 
1-richtingverkeer auto, autovrije straten!!!

Zie hierboven. 

Oost Experimenteer met parkeervrije straten Stadsstraten worden zoveel mogelijk vrijge-
maakt van autoparkeren.

Zuidoost Samen met scholen kijken naar autoloos brengen. 
Begin bij de jeugd.

Goede suggestie. De gemeente biedt verkeer-
seductie aan; aanvullend op de jaarlijkse cam-
pagne “wij gaan weer naar school” in septem-
ber is in maart 2018 bovendien de eerste Week 
van het Verkeer georganiseerd. Een initiatief 
om kinderen, ouders en scholen extra verkeers-
bewust te maken. De scholen zijn zeer positief 
over de Week van het Verkeer. In 2019 is het 
aantal deelnemende basisscholen verdubbeld 
en is de week uitgebreid naar het voortgezet 
onderwijs.

Slim parkeren, 
gebruik van 
innovatie/data
 
 

Centrum Parkeerapp om overbodig parkeerverkeer te voor-
komen

Samen met marktpartijen werken we conti-
nu aan het verbeteren van onze data en het 
toepassen ervan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
geanonimiseerde scandata die bedrijven als 
Google en TomTom kunnen gebruiken om het 
verkeer naar gebieden te leiden waar voldoen-
de parkeergelegenheid is.

Stadsconferentie 1 Auto’s staan soms weken stil op straat. Je auto hoeft 
niet per se in de straat te staan. Ontwikkel hiervoor 
een dienst, zoals je ook een pizza laat bezorgen

Oost Maak inzichtelijk wie waar en hoe lang geparkeerd 
staat (data)
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Parkeergarages 
beter/meer 
benutten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuidoost Stop afbreken P-garages -> Beter benutten van 
bestaande garages -> Betalen op straat, gratis in 
garages

Er komen mee garageplekken beschikbaar voor 
vergunninghouders, als onderdeel van het plan 
10.000 parkeerplekken op te heffen in de stad. 
Onder andere de bouw van de Singelgracht-
garage, de openstelling van de Rokingarage 
en het verkennen van mogelijkheden tot het 
aankopen van garages maken het mogelijk 
geparkeerde auto’s van straat naar de garage 
te verplaatsen. Daarnaast blijft Amsterdam werk 
maken van het beter benutten van bestaande 
parkeergarages. In overleg met o.a. woning-
corporaties bekijken we welke mogelijkheden 
er de komende tijd nog meer zijn om nog 
meer bestaande garages te benutten. Op de 
lange termijn geven we er de voorkeur aan 
parkeergarages in het stadshart grotendeels te 
benutten voor vergunninghouders.

Voor Zuidoost geldt dat openbare bewonersga-
rages verlieslatend zijn en in slechte staat. Een 
deel van deze garages wordt daarom gesloopt. 
Daarvoor in de plaats komen op maaiveld 
parkeerplaatsen terug. Dit gebeurt in overleg 
met de buurt. Sommige garages worden ge-
renoveerd. Hier moet worden betaald voor het 
parkeren, om redenen van exploitatie. Er wordt 
onderzocht hoe deze garages beter kunnen 
worden benut.

Bouw van garages onder de Gaasperdam-
mertunnel is technisch lastig, zeer duur in 
exploitatie en daarom voor de gemeente geen 
reële optie voor het creëren van extra parkeer-
plaatsen. Niet overal is het mogelijk garages 
te benutten of te bouwen. Bij toegang voor 
vergunninghouders houden we rekening met 
loopafstanden. Kleinschalige garages hebben 
bovendien als nadeel dat de investeringskos-
ten per plek over het algemeen erg hoog zijn. 
De tarieven van garages volgen de tarieven 
op straat, maar zijn (in gemeentelijke garages) 
lager. We hebben gemerkt dat het alleen ‘s 
nachts openstellen van garages voor vergun-
ninghouders weinig effect heeft. 

Zuidoost Bouw parkeergarages ondergronds -> onder Gaar-
perdammertunnel

Zuidoost Ondergronds parkeren

Zuidoost Meer geconcentreerd parkeren in garages

Centrum Meer garages aan de buitenkant van de stad voor 
bezoekers

Centrum Meer gebruik maken van parkeergarages

Centrum Garage onder water

Centrum Parkeergarages alleen voor bewoners

Centrum Meer grote parkeergarages voor bewoners en 
bezoekers.

Centrum Parkeergarages in de buurt

Centrum Meer kleinschalige parkeergarages

Centrum Men wil graag in nabije parkeergarage staan

Centrum Bijenkorfgarage voor bewoners en ondernemers 
openstellen

Centrum Bijenkorf voor Amsterdammers

Centrum Ondergrondse parkeergarages opkopen en ombou-
wen tot fietsgarages, vergunninghouders

Centrum Opkopen garages: bewonersparkeren of fiets, CS -> 
appeltjes markt, Europa garage, Bijenkorf, De Kolk, 
Amstelstraat

Centrum Meer parkeergarages aanbieden

Centrum Binnen 10 minuten van woning parkeergarages

Centrum Benutten bestaande parkeergarages: s ’nachts be-
woners en andere bezoekers. Bijenkorf, Hotelgarage

Centrum Deals met garages maken zodat ze optimaal wor-
den gebruikt

Centrum Ondergrondse parkeergarages opkopen en ombou-
wen tot fietsgarages, vergunninghouders
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Centrum Opkopen garages: bewonersparkeren of fiets, CS -> 
appeltjes markt, Europa garage, Bijenkorf, De Kolk, 
Amstelstraat

Centrum Benutten bestaande parkeergarages: s ’nachts be-
woners en andere bezoekers. Bijenkorf, Hotelgarage

West Ondergrondse parkeergarage vlakbij & goedkoper 
dan bovengronds

West Garages multifunctioneel! ev. Ook voor fietsers!

Zuid Benut particuliere parkeerplekken in parkeergarages 
in private panden die nu soms voor de helft leeg 
zijn. Voor huidig straat parkeren van bewoners

Zuid Parkeertarief garages

Zuid Meer betaalbare parkeergarages onder het water

Zuid Parkeren ondergronds

Zuid Parkeergarages van bedrijven toegankelijk voor 
bewoners parkeren in het weekend/ avond.

Zuidoost Met parkeervergunning ook in garage mogen staan

Oost Autoparkeergarages maken voor dezelfde prijs als 
nu voor bewonersvergunning.

Zuid Willibrordusgarage door laten gaan en vergun-
ningen daarheen verplaatsen. Daardoor drempel 
verhogen om auto te gebruiken

Centrum Verbinding naar Q-park

Bezoekers/
toeristen 
weren, focus op 
bewonersparkeren
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuidoost Geen bezoekers Amsterdam gaat experimenteren met ‘intelli-
gente toegang’. Dat houdt in dat doorgaand 
verkeer sterk verminderd kan worden. Dit wordt 
zoveel mogelijk gecontroleerd via camera’s. 
Voorbeelden zijn de werkwijze bij de Munt en 
de Oudezijde.

Wat betreft de wens alleen parkeren voor be-
woners in te voeren: in het grootste deel van de 
stad staan op het drukste parkeermoment van 
de dag (meestal in de avond) vooral bewoners 
geparkeerd. Afhankelijk van het gebied is dan 
80-90% van de geparkeerde auto’s van een 
bewoner. Het invoeren van een dergelijk sys-
teem heeft daarmee weinig effect op de totale 
parkeerdruk. >

Zuidoost Forensen weren

Centrum Bezoekers met auto gecontroleerd toelaten

Centrum Beperking of uitsluiting auto’s van toeristen

Centrum Vignetten voor buitenlandse kentekens

Centrum Vignetten voor parkeren en bewoners

Oost “Solo resident” (alleen voor bewoners, net als in 
Italië)

Nieuw-West Parkeren alleen vergunninghouders

Noord Parkeren -> duurder voor bezoekers
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Stadsconferentie 1 Er blijft ruimte voor de auto nodig in de stad. Een 
plan zoals in de Frans Halsbuurt is een ramp voor 
ouders met jonge kinderen

Om vraag naar en aanbod van parkeren goed 
in evenwicht te houden, kijkt de gemeente 
daarom goed naar het aantal parkeervergunnin-
gen en het aantal parkeerplaatsen per gebied. 
Dit moet goed in evenwicht zijn. Deze maat-
regel zorgt ervoor dat de parkeerdruk niet te 
hoog oploopt en de hoeveelheid zoekverkeer 
en foutparkeerders kan worden beperkt. Invoe-
ren van parkeren alleen voor bewoners zorgt 
ervoor dat parkeerplaatsen in de stad minder 
goed benut worden. Bovendien vergroot dit 
de overlast in omliggende gebieden en in de 
Oudezijde.

Stadsconferentie 2 Ik ben voor alternatief vervoer, maar sinds ik drie 
kleine kinderen heb kan ik niet meer zonder de auto

Zuid Verdeling van parkeerplekken tussen bewoner & 
ondernemer

Zuid Voorbeeld: deel 1 plek met (vaste) bewoner & (vas-
te) ondernemer

Zuid Evt. werken met vergunninghouders enkel voor de 
Pijp

Zuid Vergunninghouders PIJP

Aanpassen par-
keervergunningen: 
tarief (bewoners- 
en/of bedrijfs)
vergunningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oost Parkeren betaalbaar houden Het tarief voor parkeervergunningen wordt 
vooralsnog jaarlijks geïndexeerd. Parkeren 
voor alleen vergunninghouders nemen we niet 
als maatregel. Vergunninghouders maken het 
grootste deel uit van de parkeerders op het 
moment dat de parkeerdruk het hoogst is. 

Oost Parkeervergunningen betaalbaar houden!

Nieuw-West Parkeer voor vergunninghouder

Nieuw-West Bewoners vergunningen parkeren

Stadsconferentie 1 Geef prioriteit aan bewoners in de stad

West Bewoners -> PP verplaatsen naar rand van de stad 
-> parkeervergunningen in de stad duurder bij Ring 
minder kostbaar

West Prijzen parkeervergunning Verhogen -> minstens zo 
hoog als een jaarabonnement op de trein

West Parkeervergunning duurder maken

West Duur P voor de deur, goedkoop aan de rand

Oost Inclusief parkeerbeleid

Oost Parkeervergunning betaalbaar houden en erin 
houden

Zuid Verhogen tarieven bewonersvergunningen

Oost Hogere kosten parkeervergunning in relatie tot 
herinrichting OR

Zuid Parkeervergunningen verminderen + duurder maken

Zuid Geen verhoging parkeertarief om gedragsverande-
ring af te dwingen
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Aanpassen par-
keervergunningen: 
aantal (bewoners- 
en/of bedrijfs)
vergunningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oost Met het stoppen/ uitgeven van nieuwe parkeerver-
gunningen

In gebieden in en rond het centrum verminde-
ren we elk half jaar het zogenoemde plafond 
met 1,1%. Nieuwe aanvragers komen daarom 
nog wel in aanmerking voor een nieuwe ver-
gunning, maar het duurt wel iets langer.

Per situatie bekijken we daarnaast de vraag 
of een 2e parkeervergunning wel of niet kan 
worden uitgegeven. Voor nieuwbouw geldt al 
dat er geen parkeervergunningen meer worden 
uitgegeven.
We gaan kijken naar de mogelijkheden om te 
experimenteren met een gedeelde vergunning 
(maatregel uit de Agenda Autodelen). Bedrij-
ven in de stad hebben ook auto’s nodig om 
te functioneren. Met logistieke maatregelen 
gaan we aantal en overlast wel verminderen. 
Eigen terreinplekken worden reeds afgetrokken 
van het aantal parkeervergunningen waar een 
bedrijf recht op heeft.

Oost Delen van 1 vergunning

Oost Innemen 2e vergunning

Zuid Parkeervergunningen selectiever uitgeven… ?

Noord Max. 1 vergunning per huishouden

Zuid 2e parkeervergunning afschaffen in Veluwebuurt

Oost Beperking PP voor org/ bedr/ moskee e.d.

Oost Geen nieuwe vergunningen!

Oost Inleveren = intrekken en niet weer uitgeven aan 
nieuwe buren

Oost Meteen 2e parkeervergunningen per huishouden 
afnemen!

Oost Stop met uitgeven nieuwe vergunningen.

Noord Vergunninghouders plekken

Noord Bewoners-vergunningen

Noord Voorrang voor bewoners -> vergunningen

Zuidoost Geen vergunning werknemers. Werknemers op 
eigen terrein

Zuid Parkeervergunningen verminderen + duurder maken

Zuidoost Bedrijfsauto’s weren!

Aanpassen par-
keervergunningen: 
bezoekersvergun-
ning 
 
 
 
 

Centrum Vergunning voor bezoekers niet onbeperkt! (Familie, 
café-restaurant)

Amsterdam heeft een bezoekersparkeervergun-
ning. Bezoekers van bewoners kunnen hiermee 
40 uur per maand met 50% korting parkeren. 
In Centrum geldt deze niet. 65+-ers en mensen 
die afhankelijk zijn van derden voor hun vervoer 
kunnen hier wel gebruik maken van de kras-
kaart. Deze geeft 50% korting op het parkeer-
tarief voor 75 uur per kwartaal. Gratis parkeren 
zorgt voor een hogere parkeerdruk; het huidige 
systeem van de bezoekersvergunning met 50% 
korting heeft dit probleem niet. Onderzocht 
wordt of een korting van 65% mogelijk is.

Noord Bezoekersvereniging 8 uur per week gratis parkeren 
om bewoners te faciliteren -> bewoners hebben 
ook familieleden van ver

Noord Bezoekers parkeren

Noord Amsterdammers moeten in Amsterdam kunnen 
parkeren. En mogelijkheid om bezoekers ontvangen 
kraskaart of zo

Noord Woonwijken: bewoners & bezoekers vergunning
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Aanpassen par-
keervergunningen-
stelsel: faciliteren 
spijtoptanten
 
 
 
 

West Ook lease auto op proef wegdoen Op dit moment kan iedere vergunninghou-
der ervoor kiezen de parkeervergunning in te 
leveren en na zes maanden tot maximaal drie 
jaar de parkeervergunning weer terug te krijgen 
zonder wachttijd. We bekijken of we dit kunnen 
versnellen, o.a. door OV-abonnementen en 
deelautotegoed aan te bieden.

West Op proef auto wegdoen

West Terugkeergarantie parkeervergunning

West Parkeervergunning laten slapen

West Terugkeergarantie parkeervergunning

Laden en lossen 
faciliteren
 

Centrum Havens voor tijdelijk parkeren -> bezorgen Bij het weghalen van parkeerplaatsen zullen we 
in die gebieden waar dat nodig is meer (flexibe-
le) laad/los-plaatsen creëren.Oost Ontheffing voor bedrijven voor het parkeren/ in- 

uitladen bij klanten

Foutparkeren 
voorkomen 
 

Centrum Haagjes en planten bakken om fout parkeren te 
voorkomen

Uitgangspunt is de openbare ruimte zo ob-
stakelvrij mogelijk te maken. Met innovatieve 
maatregelen, zoals de scanauto, zorgen we 
voor minder foutparkeren. Ook meer laad/
losplekken dragen daar aan bij.

Centrum Handhaven is niet de oplossing, inrichting met 
haagjes en plantenbakken wel zoals bij de Stadstim-
mertuin

NummerPlaatPlek 
introduceren 

Stadsconferentie 1 Geef de ‘autoparkeerplek’ een upgrade naar de 
‘NummerPlaatPlek’: een plek waar alles met een 
nummerplaat(je) moet parkeren, te binnen bij de 
Lijnbaansgracht. Het is een mooie aanleiding om 
een deel van de vrijvallende ruimte aparte parkeer-
gelegenheid te creëren voor scooters, motoren, 
Biro’s, Canta’s etc., de zogenaamde ‘Nummer-
PlaatPlekken’. Het zijn vakken waar alles met een 
nummerplaat(je) moet parkeren. 

De openbare ruimte die wij vrijspelen door het 
opheffen van parkeerplekken op straat komt 
vooral ten goede aan ruimte voor voetganger, 
fiets, groen, spelen en nutsvoorzieningen. Het 
voorstel voor een introductie van NummerPlaat-
Plekken kunnen we meenemen bij herinrichtin-
gen in de zin van het aanleggen van speciale 
vakken voor fietsen en scooters. 

Betaald parkeren: 
algemeen 
 
 
 
 

Noord Uitbreiden gebied betaald parkeren Betaald parkeren maakt specifiek maatwerk 
mogelijk en is kostendekkend uit te voeren. Om 
die reden is dit het uitgangspunt als er par-
keerregulering wordt ingevoerd in een gebied. 
Uitbreiding is aan de orde op het moment dat 
er parkeerproblemen zijn in een gebied of als 
betaald parkeren nodig is de bereikbaarheid op 
peil te houden.

Noord Parkeren betaald -> verschuift naar buiten rand

Oost Parkeren op 5 minuten lopen

Noord Collectief parkeren niet perse voor en naast je huis

Nieuw-West Minder (lang)parkeerders schiphol + centrum bewo-
ners/ werkenden

Betaald parkeren: 
in Noord
 
 

Noord Parkeerbeleid is in Noord te ver doorgevoerd. 
Terugdraai-proef

Noord zal de komende jaren verder groeien en 
nog populairder worden. Daar hoort een goede 
mix van bereikbaarheid bij. Het betaald parke-
ren zorgt ervoor dat de druk op de openbare 
ruimte beperkt blijft. De komende jaren blijven 
we dit goed monitoren.

Noord Betaald parkeren overal in Noord. (niet op zondag 
net als in de rest van de stad)

Noord Parkeerregulering uitbreiden in Noord om overlast 
te beperken. Maar wel een ‘redelijk’ regime pas-
send bij stadsdeel Noord -> Hierdoor ontstaat meer 
ruimte voor groen en spelen
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Betaald parkeren: 
in Zuidoost
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuidoost Breed & integraal kijken: waterbed voorkomen Betaald parkeren maakt specifiek maatwerk 
mogelijk en is kostendekkend uit te voeren. Om 
die reden is betaald parkeren het uitgangspunt 
als er parkeerregulering wordt ingevoerd in 
een gebied. In de Nota Parkeermaatregelen 
Zuidoost wordt benoemd in welke gebieden de 
komende tijd parkeerregulering nodig is. Hier-
bij wordt onder andere rekening gehouden met 
het beperken van parkeeroverlast door evene-
menten en forensen in woonwijken. Daarnaast 
is het streven bij winkelcentra in Zuidoost klein-
schalige blauwe zones (parkeerschijf, zonder 
ontheffingen) in te voeren, zodat bezoekers hier 
makkelijk een korte periode kunnen parkeren. 
Maatregelen die genomen worden, moeten het 
evenementenverkeer zoveel mogelijk vermin-
deren.

Zuidoost Betaald parkeren weghalen, blauwe zone! Alleen 
bewoners ontheffing

Zuidoost Betaald parkeren

Zuidoost Evenwichtige parkeertarieven (dus niet alleen verho-
gen Amstel III zodat Bijlmer interessant wordt voor 
parkeerders)

Zuidoost Parkeren centreren - digitale mogelijkheden

Zuidoost €0,10 zones bij buurtwinkelcentra

Zuidoost Blauwe zone Liendenhof

Zuidoost Voer bewoners parkeren + bezoekerspassen in

Zuidoost Venserpolder: Bewoners moeten voorrang krijgen 
op bezoekers (evenementen verkeer, forenzen etc. 
aanpakken)

Zuidoost Betaald parkeren weghalen, blauwe zone! Alleen 
bewoners ontheffing

Zuidoost Gratis parkeren: in heel ZO + Overdag €0,10 tarief

Zuidoost Volledig betaald parkeren in ZO

Privéparkeerplaat-
sen ruilen 

Oost Marktplaats voor parkeerplaatsen: huizen worden 
verkocht met parkeerplaats, maar men heeft niet 
altijd een auto. Blik op straat kan daar staan!

Een dergelijke maatregel is zeker interessant 
(privéparkeerplaatsen laten verhuren). Voor-
waarde is dat hiermee wel bestaande auto’s op 
straat naar een inpandige parkeerplaats worden 
verplaatst en niet extra auto’s aantrekt.

Aanpassen auto-
parkeernormen 
 
 
 

Noord Lage parkeernorm bij nieuwbouw Met de Nota Parkeernormen die in 2017 is 
aangenomen door de gemeenteraad zijn de 
parkeereisen bij nieuwbouw reeds verlaagd. 
Voor de meeste woningen geldt dat er niet 
langer een verplichting is om parkeerplaatsen 
op eigen terrein te maken. Ook voor kantoren 
geldt dat er alleen nog een maximum gesteld 
wordt aan het aantal parkeerplaatsen wat op 
eigen terrein gerealiseerd mag worden. Am-
sterdam wil de kantoorontwikkelaars uitdagen 
om zo min mogelijk parkeerplaatsen te maken. 
Voor alle nieuwbouw geldt bovendien dat 
er geen parkeervergunningen meer worden 
uitgegeven. De verwachting is dat hiermee 
het autobezit en -gebruik omlaag gaat, ook al 
omdat er alternatieve vormen van mobiliteit 
worden aangeboden.

Zuid Parkeernormen voor nieuwbouw verlagen (vooral 
kantoren)

Oost Geen nieuwe parkeervoorzieningen woningen

Oost Verbieden dat bewoners verplicht een prive p-plek 
meoten kopen/ huren bij de woning
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Fietsparkeren

Meer (bak)
fietsparkeervoor-
zieningen, o.a. bij 
OV-knooppunten 
en ondergronds
 
 

Oost Meer fiets parkeerplekken!! De gemeente zet in op het beter faciliteren van 
fietsen. Dat betekent onder meer dat we in de 
afgelopen 6 jaren (2013-2018) 31.205 nieu-
we fietsparkeerplekken hebben gerealiseerd 
(13.740 inpandig en 17.465 in de openbare 
ruimte). We vinden het daarbij van groot be-
lang dat er ruimte in het rek is voor fietsen die 
dagelijks/regelmatig worden gebruikt. Fietsen 
die (bijna) niet worden gebruikt en fietswrakken 
worden daarom verwijderd .In het gebied bin-
nen de ring A10 ten zuiden van ‘t IJ verwijderen 
we fietsen die langer dan 6 weken niet gebruikt 
zijn. Bovendien hebben we diverse hotspots 
aangewezen waar alle fietsen binnen de 
parkeervoorzieningen moeten worden gestald 
en niet langer ongebruikt mogen staan dan 2 
weken (bij alle NS-stations) of 6 weken (zoals 
rond De Hallen, Kinkerstraat en de hele Rode 
Loper). Met het uitbreiden van deze gebieden 
en het structureel uitvoeren van handhavings-
activiteiten maken we op een efficiënte wijze 
zoveel mogelijk fietsparkeerplekken beschik-
baar zónder steeds weer rekken te hoeven 
blijven bijplaatsen. Wat betreft het inzetten van 
fiets(kenteken)plaatjes: we onderzoeken de mo-
gelijkheden om ‘chips’ toe te passen om fietsen 
te herkennen. Dit gebeurt in het kader van het 
Meerjarenplan Fiets 2017-2022. Doel van deze 
onderzoeken is om meer ervaring op te doen 
met de mogelijkheden en techniek van chips. 
Uiteindelijk moeten de chips leiden tot het 
makkelijker kunnen koppelen van fietsen aan 
hun eigenaar (bijvoorbeeld bij diefstal of in het 
Fietsdepot). Als de onderzoeken een succes zijn 
en we meer ervaring opdoen, kunnen we de 
chips mogelijk ook gaan gebruiken om fietsers 
voorrang te geven bij verkeerslichten of om het 
parkeren van fietsen in gemeentelijke stallingen 
makkelijker te maken.

Zuid Meer fietsenrekken plaatsen in de winkelstraten

Zuidoost Waar autoparkeren verdwijnt meteen meer fietspar-
keren faciliteren. -> ook bij metro meer fietsp. -> 
parkeerduur fiets beperken

Centrum Meer fietsparkeerplekken ondergronds ipv parkeer-
plaats auto’s

Centrum Alleen fietsvakken met nietjes -> handhaven door 
fietsplaatjes

Centrum Ondergrondse parkeergarages opkopen en ombou-
wen tot fietsgarages, vergunninghouders

Centrum Meer fietsstraten en fietssparkeerplaatsen -> onder 
de grond

Centrum Fietsparkeerplaatsen voorbeeld Hobbemakade

Nieuw-West Genoeg fiets p-plekken

Nieuw-West Meer fiets parkeerplekken

Nieuw-West Mooie fietsenstalling Osdorpplein Overdekt + 
mensen

Nieuw-West Meer fietsnietjes! Bv. Osdorpplein

Nieuw-West Albert Heijn: osdorpplein Fietsenstalling maken

Nieuw-West meer fietsenstallingen ook voor speciale fietsen 
zoals tandems 3 wielers etc

Nieuw-West Fietsnietjes terug

Nieuw-West Meer fietsparkeerplekken

Oost Meer fietsersparkeerplekken

West Meer fietsnietjes

West Nietjes -> voor fietsparkeren

Zuid Goede, veilige, ondergrondse fietsstallingen

Zuid Fietsenstalling netjes: geen wrakken, bijplaatsing, 
overlast hiervan

Zuid Fietsenstalling ondergrond
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Zuid Fietsenstalling: meer gelegenheid tot fietsparkeren

Zuid Fietsenstalling vbewaakt

Nieuw-West Fietsparkeer plekken + handhaving

Zuid Ga de hoogte in: Huizen zijn 3 hoog, Fietsenstalling 
… dus ook svp.

Zuid Nettere fietsrekken

Noord 200 fietsplekken erbij bij station Noorderpark ipv 
bekeuren of wegknippen

Noord Meer fiets parkeren bij Noorderpark station

Noord Fietsparkeerplekken of ondergronds!

Noord Fietsparkeren bij metro

Zuid Fietsgarage Hemonystraat?

Zuidoost Meer parkeerplaatsen voor fietsen

Zuid Fietsparkeren plekken maken op plekken war de 
stoep volstaat

West Meer nietjes voor dure elektrische fietsen

Centrum Stalling fiets parkeren onder de grond! Boven-
gronds “leeg” -  Dat is per auto meer dan welke 
fiets dan ook/ alle fietsen samen ondergronds 
parkeren (onder grachten)

Oost Goede bakfiets voor boodschappen + parkeerplaat-
sen voor bakfiets

West Geparkeerde fietsen steken uit op fietspad – oplos-
sen door rekken beter te plaatsen

Faciliteren 
Cargobikes 

Oost RVV ontheffing voor beroepscargo bikes; want ad-
vies vanuit gemeente was “koop een bestelbus” -> 
hoe doet Post.nl dit dan?

Er wordt op dit moment gewerkt aan een beleids-
kader Licht Elektrische Vrachtvoertuigen (LEV), 
waaronder cargobikes. Naar verwachting wordt dit 
kader eind 2019 in de besluitvorming gebracht. 

Verbeteren 
fietsinfrastructuur
 
 
 

Nieuw-West Meer fiets: 1.Fietssnelwegen 2. Veilig fietsen!! 3. 
Onderhoud fietspaden 4. Goede routes + parkeren 
fiets – OV

Met de uitvoering van de meerjarenplannen 
fiets en verkeersveiligheid werkt Amsterdam aan 
het verbeteren van de verkeersveiligheid en het 
comfort voor fietsers. Onder andere door meer 
ruimte voor fiets te maken, het verplaatsen van 
de snorfiets naar de rijbaan en het verbeteren 
van kruispunten om deze veiliger te maken voor 
fiets en voetgangers en daarnaast de doorstro-
ming van fiets te verbeteren. 

Noord Route (mixen recreatie) groene fietsverbindingen

Noord Groene fietsverbindingen

Noord Wegen verbeteren (fiets)
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Langere 
parkeerduur 
fietsen toestaan

Oost Fietsparkeren in garage niet 1 dag gratis, maar 
langer, bijv. 2 dagen

De gemeente heeft als regel de eerste 24 uur 
gratis je fiets parkeren in alle gemeentelijke 
bewaakte stallingen. Zo willen we stimuleren 
dat fietsen intensief worden gebruikt en kort 
ongebruikt stilstaan. De gemeentelijke stal-
lingscapaciteit is beperkt. Door deze maatregel 
wordt deze zo goed mogelijk benut en kunnen 
veel fietsers hun fiets in de stalling stallen. 

Aanpassen fiets-
parkeernormen 

Zuid Bij nieuwbouw ruimte voor de fiets! De sterke groei van het fietsverkeer en het 
toenemende scootergebruik hebben geleid tot 
grote aantallen geparkeerde fietsen en scoo-
ters in de openbare ruimte. Met als gevolg een 
steeds groter ruimtebeslag op de openbare 
ruimte. Met de ‘Nota Parkeernormen Fiets 
en Scooter’ (vastgesteld door de gemeente-
raad in 2018) kan bij nieuwe ontwikkelingen 
of herontwikkelingen worden voorkomen dat 
de parkeerbehoefte op de openbare ruimte 
wordt afgewenteld. In de nota zijn normen en 
richtlijnen uitgewerkt voor parkeervoorzienin-
gen Voor niet-woonfuncties wordt het verplicht 
om voldoende en goede fietsparkeervoorzie-
ningen te realiseren op eigen terrein. Bij nieuw 
te bouwen woningen is die verplichting voor 
fietsen vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. 
Voor niet woonfuncties moet de verplichting 
vastgelegd worden langs de weg van bestem-
mingsplannen. Voor scooters zijn de normen 
niet verplicht.

Handhaven op 
fietsgedrag

Zuid Handhaving fietspaden Zie onderdeel Herinrichtingen, fietspaden. 

Handhaven op 
foutgeparkeerde 
fietsen/
weesfietsen
 
 
 

West Fietskluwen op straat: Handhaving Zie hierboven. 
 
 
 

West Fietskluwen op straat: Weesfietsen wegknippen

West Kentekenplaat op de fiets (tegen weesfietsen)

Zuid Fiets niet gestolen wordt! Of verwijderd door ge-
meente -> FIetsparkeerplekken

Stimuleren 
fietsgebruik 

Noord Boodschappen op de fiets binnen Noord Met de Agenda Amsterdam Autoluw stimuleren 
we het fietsgebruik in de stad door o.a. vrijgeko-
men openbare ruimte te benutten voor bijvoor-
beeld fietsstraten en/of fietsparkeren. Daarnaast 
zien wij gedragsverandering als belangrijke pijler 
om de mobiliteitstransitie naar een autoluwere 
stad te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld dat het 
vanzelfsprekender wordt om voor boodschap-
pen de fiets te pakken i.p.v. de auto. 
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Parkeren overige 
voertuigen

Verminderen 
geparkeerde 
voertuigen op de 
stoep
 
 
 

Centrum Biro’s van de stoep De openbare ruimte die wij vrijspelen door het 
opheffen van parkeerplekken op straat komt 
vooral ten goede aan ruimte voor voetganger, 
fiets, groen, spelen en nutsvoorzieningen. Maar 
bij herinrichtingen kunnen ook flexibele par-
keerplekken ingericht worden die bijvoorbeeld 
overdag gebruikt kunnen worden voor laden en 
lossen, en ‘s avonds voor het parkeren van fiet-
sen, scooters en kleine elektrische voertuigen.

De Canta is een op maat gemaakt gehandicap-
tenvoertuig en mag als zodanig op de stoep 
parkeren (zolang de doorgang niet geblokkeerd 
wordt). De Biro betreft een brommobiel en mag 
alleen rijden op de rijbaan en parkeren langs 
de stoep in de daarvoor bestemde parkeervak-
ken en moet net als een auto parkeerbelasting 
voldoen. Tot op dit moment wordt parkeren 
van een Biro op de stoep gedoogd maar dit 
gaat veranderen. Momenteel wordt uitgezocht 
hoe dit gecommuniceerd kan worden naar de 
gebruikers. In het najaar worden vervolgstap-
pen verwacht, houdt u hiervoor amsterdam.nl in 
de gaten.

Centrum Scooters parkeren op autoparkeerplek, niet op de 
stoep

Centrum Scooter verbieden op stoep te parkeren

Centrum Canta + scooters parkeren van de stoep

Alle voertuigen 
een duidelijk 
parkeervak
 

Centrum Parkeerruimte beter gebruiken -> parkeervakken!

Centrum Shared space parkeren -> wel duidelijk verdeeld/ 
toegeven
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Aanbod deelauto’s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuidoost Meer deelauto’s beschikbaar stellen. Het aanbieden van deelauto’s is primair de rol 
van marktpartijen zoals Greenwheels en car2go. 
De gemeente stimuleert de groei van autode-
len door de voorwaarden zo gunstig mogelijk 
te maken. We stellen voor om de kosten voor 
deelauto’s te verlagen. Voorwaarde is dat aan-
bieders van deelauto’s concrete maatregelen 
nemen om: 1) de tarieven te verlagen, en 2) 
deelauto’s te plaatsen op minder courante loca-
ties (zoals Zuidoost, Nieuw-West en Noord). 

Noord Meer deelauto’s

Zuidoost Geerdinkhof Stadsdorp met een buurtauto initiatief 
-> voor buurt delen!

Zuidoost Deelauto moet acuut/ gegarandeerd beschikbaar zijn

Zuidoost Car2Go terug

Noord Wel autobereikbaar meer deelmogelijkheden

Noord Deelauto’s ook in landelijk Noord

Oost In de eigen buurt voldoende beschikbaar

Oost Deelauto’s

Oost Beschikbaar

Oost Schoon

Oost Buurtmobiliteit flexibel

Nieuw-West Meer deelauto’s - droog weer Meer fietsplekken

Nieuw-West Autodelen in het groot. De gemeente zet overal 
auto’s neer die je per km. betaalt. Dicht netwerk

Nieuw-West Autodelen

Zuidoost Deelauto moet acuut/ gegarandeerd beschikbaar 
zijn

Centrum Meer en vooral goedkope deelauto’s

Centrum Deelauto’s meer beschikbaar, betaalbaar

Centrum Grote Greenwheels

Centrum Beschikbaarheid van deel-auto’s

Noord Autodelen soc. Woningeb

West Valet deel-auto’s (deelauto die naar je toekomt)

Centrum Alleen deelauto’s

Centrum Meer deelauto’s elektrische
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Betaalbaarheid 
deelauto’s
 
 

 

 

Zuidoost Deelauto moet stuk goedkoper. Zie hierboven. 

Zuid Voordelige deelautos’ ook voor langere afstanden

Zuid Betaalbaar maken van deelauto’s

Zuidoost Deelauto -> duur bij meerdere dagen stad uit

Oost ->Betaalbaar voor langere afstanden -> My Wheels 
& Snapcar als alternatief als je een dag de auto 
nodig hebt

Oost -> voor korte en lange ritten -> nu nog duurder

Oost Betaalbare deelauto’s!

Oost Betaalbaar

Centrum Meer en vooral goedkope deelauto’s

Centrum Autodelen Snapp car goedkoper

Stadsconferentie 1 Richt deelvervoer breder in: er zijn zo veel meer mo-
gelijkheden. Bv. autodelen van mensen die doorde-
weeks de auto gebruiken en in het weekend fietsen

West Deelauto duurder dan bij huurbedrijf? Graag goed-
koper

Faciliteiten en 
voorzieningen 
voor deelauto’s
 
  
 

Noord Deelauto’s + stations e De gemeente Amsterdam is koploper op het 
gebied van autodelen in Nederland. In onze 
stad staan de meeste deelauto’s van alle ge-
meenten en dit aantal groeit het hardste van 
heel Nederland. Het is de ambitie van dit col-
lege om voor te blijven lopen en de weg in te 
slaan richting volledig uitstootvrije deelauto’s. 
In de Agenda Autodelen staan maatregelen om 
autodelen te stimuleren en de Agenda Autoluw 
gaat een stapje verder. Er komt één loket voor 
autodeel-initiatieven. Bewoners en bedrijven 
die hun auto delen met buren, vrienden en 
onbekenden kunnen hier terecht voor meer 
informatie.

Noord Gedeelde mobiliteit-voorzieningen in ufluers(?)

Oost Smart data gebruiken voor creëren buurtgroepen 
voor deelnemers

Zuid Deelauto’s ook gebruiksvriendelijk maken voor 
anderen, niet alleen maar met smartphone dan wel 
gratis cursus voor ouderen

Zuid Mobiliteitswinkel deelconcepten

West Hub buiten de stad!

Oost Cooperatieve deelauto’s -> Locket functie voor de 
gemeente

Oost Tikkie voor autodelen
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Oost Deelauto’s die je op een ander locatie weer kunt 
inleveren

West Beter benutten parkeergarages voor autodeel auto’s 
(“open-jaw” systeem)

West Deelauto -> ook kinderzitjes

West Knooppunten hub om samen reizen OV/ auto delen 
te stimuleren

Zuid 1 abonnement voor deelauto’s voor alle aanbieders

Stadsconferentie 1 Laat Luud Schimmelpenninck zijn klus afmaken: 
zoals het witte fietsenplan uit de jaren 60, ligt er nu 
een alternatief vervoersplan voor de Witkar. Met 
een accu van slechts 30 kwh (accu van een Tesla 
vanaf 100 kwh)

Stadsconferentie 1 Is er een betere samenwerking tussen deelplatforms 
mogelijk

Stadsconferentie 1 Ik schrok ervan dat Greenwheels-parkeerplaatsen bij 
herinrichtingen zoals de Nieuwezijds Voorburgwal 
zomaar verdwijnen

Nieuw-West Loket autodelen

Stimuleren 
autodeelmobiliteit 
algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noord Autodeel experimenteren Met eBuurthubs clusteren we het aanbod van 
elektrische deelmobiliteit (e-fiets, e-bakfiets, 
e-scooter e-auto en dergelijke). We stellen o.a. 
met subsidies bewoners in staat om gemakke-
lijk mobiliteit op buurtniveau te delen. Daar-
naast houden we begin 2020 een challenge 
waar 15 buurten aan mee kunnen doen om de 
eerste in Amsterdam te worden die samen met 
de buurt mobiliteit zullen delen.

Zuidoost Delen/ buurauto mensen zelf op ideeën laten 
komen.

Centrum Inzetten op deelauto

Zuid Autodelen

Zuid Inzetten op deelvervoer!

Noord Autodeelprojecten stimuleren

West Verleiding: “bied aan dat autodelen juist de moge-
lijkheid geeft om alle types auto te kunnen rijden” 

West Autodelen Al vanaf 18 jaar (in tegenstelling tot 
reguliere huur)

West Per bedrijf mensen kennis laten maken met deelau-
to’s

West Auto-delen-> Introducee

Nieuw-West Snappcar/ mywheels bekender maken

113



Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg: 
Ideeën en 
suggesties ter 
stimulering van 
deelmobiliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimuleren 
fietsdeelmobiliteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuidoost Elektrische fietsen subsidieren Op 19 juni 2019 is de beleidsnota deelmo-
biliteit vastgesteld door de gemeenteraad. 
Onderdeel van dit beleid is een aangepaste 
APV waarmee het te huur aanbieden van 
deelvoertuigen in de openbare ruimte wordt 
gereguleerd. Voor elektrische deelbromfietsen 
komen twee schaarse vergunningen voor max. 
350 deelbromfietsen per aanbieder. Het beleid 
biedt daarnaast ruimte voor kleinschalige en 
lokale experimenten met elektrische deelfietsen 
door middel van een ontheffing. Er is afgezien 
van een stadsbrede vergunning voor deelfiet-
sen omdat uit de inspraak en consultatie van 
het eerste concept deelfietsbeleid dat decem-
ber 2017 de inspraak in ging er niet voldoende 
draagvlak is onder Amsterdammers en stadsde-
len voor een stadsbreed deelfietssysteem. Bijna 
alle Amsterdammers al een eigen fiets hebben 
en in sommige gebieden in Amsterdam (waar-
onder stadsdeel Centrum) de fietsparkeerdruk 
al hoog is. Doel van het deelmobiliteitsbeleid is 
onderzoeken in hoeverre deelfietsen en andere 
deelvoertuigen bijdragen aan doelstellingen als 
verbeteren deur tot deurreis, vervanging voor 
autoritten, en verminderen parkeerdruk. Op ba-
sis van deze ervaringen wordt het deelmobiliteit 
weer aangepast. Daarnaast zijn we bezig met 
het uitvoeren van de maatregel fietsgebruik in 
de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord 
te stimuleren. 

Zuidoost Subsidie op elektrische fietsen

Nieuw-West Fietssmobiliteit stimuleren

Centrum Bevorderen deelfiets

Centrum Deelfiets stimuleren

Zuidoost Systeem voor stadsfietsen delen zoals in Buenos 
Aires. -> kijk naar de Hoge Veluwe, witte fietsenplan 
voor recreatie (lok mensen vanuit de binnenstad, 
toeristen spreiden naar het groen)

West Meer deelfietsen

West E-fietsen verhuren bij P+R

Centrum Deelfiets promoten

Centrum OV-fiets bij metrostations

Centrum OV-fiets meer

Andere 
deelmobiliteiten
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuid OV-fietsen bij metro station (met de OV-chipkaart) Zie hierboven. De komende jaren wordt verder 
geëxperimenteerd met deelvoertuigen in de 
stad. Zuidoost Deel bakfiets

Zuidoost Vervoer van P (+R) naar winkelcentra/ evenemente 
met (gratis) fietsen

Zuidoost Deeltaxi’s

Zuidoost Deeleconomie -> taxi’s meer delen

Zuidoost Pendelbus (a la Ikea (?) pendelbus) bv. Naar winkel-
centrum

Zuid Meer deelscooters -> op basis van marktwerking

Zuid Meer deelauto’s, fietsen en scooters delen

Stadsconferentie 2 Ik huur wel eens een deelscooter op centraal, maar 
om een vrije scooter voor de terugreis te vinden 
moet ik soms ver lopen
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Centrum Watertaxi

Centrum Monorail

Centrum Belbus

Centrum Per boot

Centrum Fluisterbootje

Centrum Hop => de grachten rond voor bewoners

Centrum Uber freight

Centrum Hubs spoke

Centrum Bullet train -> zie model Tokyo

Centrum Kleinschalig buurtvervoer

Centrum Middel dat niet meer tijd kost op locatie komen

Nieuw-West Droog weer Meer fietsplekken We hebben afgelopen jaar een stadsbrede 
telling gedaan waarbij het aantal fietsparkeer-
voorzieningen en geparkeerde fietsen in kaart 
is gebracht. Op basis daarvan kijken we waar 
de grootste knelpunten zijn en waar er fietspar-
keervoorzieningen bij moeten komen.

West Meer bakfietsen (vervoer kinderen/goederen) en 
meer ruimte op fietspaden

Zie hierboven. De komende jaren wordt verder 
geëxperimenteerd met deelvoertuigen in de 
stad. 

West Snelboot + IJ zoals Bangkok

Centrum Elektrisch vervoer over water

Centrum Vervoer over water

Centrum Deelauto en meer tram

West Tuktuk + fietstaxi -> uitbreiden

West Veel meer over water

Zuidoost Boodschappenfiets (bakfiets) aanbieden/ deelcon-
cepten

Overig
 
 

Oost Voldoende alternatieven maken voor de eigen auto Zie onder Parkeren. 
 
 Zuidoost Een sneller/ goedkoper alternatief

West Meer kiezen voor langzaam + schoon verkeer: fiets, 
rol, loop
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West Alternatieven voor de auto aantrekkelijk maken  
 
 
 

Oost Alternatieven voor bezoekers/ werkers die met auto 
naar A’dam komen (beter OV bv. , vooral vanuit/ en 
naar Groene Hart)

Nieuw-West Stimuleren fietsverkeer bv. minder PP t.v. West festi-
val -> geen OV naar dit gebied!!

Nieuw-West Meer lopen/ fietsen

8. 
Ideeën en 
suggesties 
ten aanzien 
van het 
autonetwerk 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maximumsnelheid 
verlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oost Snelheidsbegrenzing, in combinatie met GPS ge-
bruiken om maximumsnelheid in de stad omlaag te 
brengen

In woonbuurten hebben we al op veel locaties 
een maximum snelheid van 30 km/uur. Op 
hoofdroutes geldt meestal 50 km/uur. Waar in 
woonbuurten de maximum snelheid nog niet 
op 30 km/uur ligt gaan we dit de komende 
jaren invoeren. Het afdwingen van de verlaag-
de snelheid vergt een bijpassende inrichting 
(drempels etc.) en daarmee aanpassingen aan 
de infrastructuur. Zodra deze aanpassingen ge-
daan zijn, kan de maximum snelheid in woon-
buurten daadwerkelijk verlaagd worden naar 
30km/uur. Op hoofdroutes (drukkere straten en 
openbaar vervoerroutes) ligt het verlagen van 
de snelheid lastiger. Hier spelen veel verschil-
lende belangen, waaronder doorstroming van 
het autoverkeer, de ontsluiting van een gebied, 
snelheid openbaar vervoer en bereikbaarheid 
voor nood- en hulpdiensten. Verlagen van de 
snelheid op hoofdroutes kan averechts werken 
en zorgen voor meer (sluip)verkeer door de 
buurten. Voor deze hoofdroutes gaan we in 
de agenda goed kijken waar een snelheidsver-
laging (in de toekomst) wel/niet wenselijk en 
mogelijk is.

Nieuw-West Auto te gast 30KM drempels, flitsen!

Nieuw-West Osdorpweg, Sloterweg, 30KM, Alleen fietsen

Centrum Meer 30 km- drempels

Centrum 30 km max. ook hoofdnetroutes ook OV

Centrum 30km max in binnenstad (auto’s ‘te gast’ op rode 
wegen)

Centrum Slow Down! + Handhaven 20-30 km/p.v. max

Centrum 30km en handhaven

Centrum Maximaalsnelheid: Grachten naar 30km of lager

Centrum Alles 30 km-zone + 50 + geen knippen in het kader 
van doorstroming!

Nieuw-West 30km zone

Nieuw-West Drempels

Nieuw-West Snelheid terug naar 40km

Nieuw-West Sloterweg + Ditlaar !! max. 30km

Centrum Alles 30 km-zone + 50 + geen knippen in het kader 
van doorstroming!

Centrum Shared space, alles 30 km

Centrum 30km | uur max

Centrum Hele binnenstad 30km + Auto te gast op rode loper

Centrum Max 30km OK

Centrum Stadcentrum overal 30km max.
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Centrum Max 30km hele centrum

Centrum Snelheid auto naar beneden, minder uitstoot

Centrum Wel drempels ook voor fietsen

Centrum Meer drempels (Rozengracht)

Nieuw-West Snelheid remmen door verminderen sluipverkeer 
woonstraten

Nieuw-West Tussen Meer 30KM

Nieuw-West Auto te gast 30KM drempels, flitsen!

Nieuw-West Osdorpweg, Sloterweg, 30KM, Alleen fietsen

Autonetwerk 
aanpassen: 
stimuleren 
fietsstraten (auto’s 
te gast) 
 

Oost Auto te gast uitbreiden Voor een aantal hoofdstraten in de stad waar nu 
nog veel autoverkeer rijdt, gaan we kijken of we 
de hoeveelheid autoverkeer kunnen reduceren 
en de snelheid terug kunnen brengen naar 
maximaal 30 km/uur. Deze straten kunnen dan 
ingericht worden als fietsstraten, waarbij de 
auto te gast is (zoals bijvoorbeeld de Sarphatis-
traat). 

Oost Meer ‘auto de gast’ straten

Autonetwerk 
aanpassen: 
verkeerscirculatie

Centrum Verkeerscirculatieplan Met name in Nieuw-West is sluipverkeer door 
buurten vaak genoemd. In verschillende buur-
ten gaan we verder met het (beter) invoeren 
van de maximum snelheid van 30 km/uur. 
Hierdoor wordt het rijden door de buurten voor 
autoverkeer zonder bestemming in de buurt 
minder aantrekkelijk. Waar nodig kunnen ook 
circulatiemaatregelen (1-richtingsverkeer, knip) 
worden doorgevoerd om sluipverkeer tegen te 
gaan.

Centrum Verken van hoofdroutes; kiest nu straatjes en grach-
ten

Nieuw-West Autoluw . binnen de ring.

Centrum Geen doorgaand verkeer-sluiproutes: door de stad 
rijden wordt ontmoedigd

Centrum Westerstraat geen doorgaand verkeer

117



Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Ideeën en 
suggesties ten 
aanzien van het 
autonetwerk

 

 
  
 

Zuidoost Dreven zijn een robuust netwerk, zorg juist voor 
autoluwe buurten

Stadsconferentie 1 Autoluw op wijkniveau vraagt om maatwerk. Dit 
leidt tot verschuiving van verkeer, routes, ook in 
relatie tot aangrenzende wijk

Centrum Autolus

Centrum Geen autosluipverkeer. Bijv.: Plantage Middenlaan 
in en Plantage Middenlaan uit. Jordaan via Rozen-
gracht erin en via Rozengracht eruit

West Doorgaand auto verkeer door woonbuurten onmo-
gelijk maken

West Geen doorgaand verkeer door woonwijken

Stadsconferentie 1 Het gaat om verkeersstromen reduceren. Deze zijn 
nu het hoogst in de spits, op de snelweg en in de 
stad. Mensen kunnen bijvoorbeeld in lokale kan-
toortuinen werken in plaats van allemaal thuis

Stadsconferentie 1 De gemeente moet nu lef hebben, doorpakken en 
maatregelen nemen: doorgaand verkeer de stad uit

Nieuw-West Overal auto -> hoofwegen

Nieuw-West Auto’s naar hoofwegennet. Auto’s mogen nu overal 
rijden. Geleid auto’s naar de hoofdwegen -> knop!

Nieuw-West Sluipverkeer voorkomen -> Calandlaan West + Mid-
den voor auto afsluiten en zo vele andere wegen. 
(bv. Comeniusstraat, Schipluiderlaan)

Nieuw-West Benut hoofdnet auto. Snelheden in wijken verlagen 
belemmeringen opwerpen

Nieuw-West Niet route Sloterweg/ Ditlaan(?) maar Plesmanlaan/ 
Huizingalaan => betere doorstroming

Nieuw-West Investeren in Niew West: - maatregelen gericht op 
verplaatsing verkeer/ auto’s maar hoofdnet zoals bv. 
Plesmanln

Nieuw-West Veel auto’s rijden door de buurten, om stoplich-
ten te ontwijken. Oplossing: alle buurtwegen (bv. 
Cornersiusstraat (?), Hoekers(?), Welbrandskerweg) 
knippen. Gebruik de A10/ De Vluchtlaan/ Lelylaan 
dan maar

Nieuw-West Afsluiten voor sluipverkeer

Nieuw-West Stadsroute niet gebruiken alleen bestemmingsverkeer
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Nieuw-West Sluipverkeer, Forenzen(?) tegengaan

Nieuw-West Benut hoofdnet auto. Snelheden in wijken verlagen 
belemmeringen opwerpen

Nieuw-West Sluiproutes voorkomen voor auto’s die naar centrum 
willen

Nieuw-West Knip Osdorperweg -> sluiproute

Nieuw-West Veilige fietspaden, Smalle autoweg, Teveel dwars 
de wijk, Sluipverkeer

Oost Dapperbuurt eenrichtingsverkeer!

Oost Verkeerscirculatie -> ondergrondse auto-verbindin-
gen

Nieuw-West Google/ TomTom andere routes aan laten geven nl 
hoofdroute auto!

Autonetwerk 
aanpassen: ‘knips’ 
invoeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Meer “knippen” tegen doorgaand verkeer. Rijksmu-
seum, Vondelpark, Weesperstraat

In de afgelopen jaren hebben we diverse knips 
ingevoerd in het centrum (Vijzelstraat, Paleis-
straat, Prins Hendrikkade). De intentie is om 
ook op andere locaties maatregelen te nemen 
om meer ruimte te maken voor voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer en om onnodig 
doorgaand autoverkeer tegen te gaan/om te 
leiden. De genoemde locaties zijn hierbij in 
beeld. De ene locatie is echter eenvoudiger 
dan de andere. Met name bij de hoofdroutes 
ligt de afweging zeer complex, omdat circula-
tiemaatregelen in de wijde omgeving effecten 
hebben op de autostromen. Per locatie gaan 
we kijken wat wanneer mogelijk is.

Centrum Knip bij Vondelpark en Rijksmuseum in Stadshou-
derskade, knip in Weesperstraat. Knips leiden tot 
minder autoverkeer, dus geen communicerende 
vaten. Waterbedeffect opgelost met nieuwe Knips

Centrum Meer Knip: Vondelpark, Visserplein/Valkenburger-
straat, Elandsgracht -> Prinsengracht – Raadhuis-
straat (sluipverkeer)

Centrum Knip in de Weesterpstraat en op de S100

West -> knip overtoom

West Dus knips voor auto’s daar. Je kunt wel overal ko-
men maar niet sluipen door woonstraten, wel over 
de grote wegen (ontsluitingswegen)

Nieuw-West Bussluis tussen langsom en Ditlaan(?) ter beperking 
vekeer

Stadsconferentie 1 Elke zondag de Wibaut-as autovrij tot aan station 
Noord van de Noord/Zuidlijn. Voor een veilige stad 
en schone lucht

West Meer knips! -> Rozengracht fietsstraat

Zuid Knip noordelijkdeel
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Autonetwerk 
aanpassen: 
gecontroleerde 
toegang
 
 

Centrum Gecontroleerd toegang bv. op kenteken + vergun-
ning bedrijven, hotels -> bewoners

In ieder geval in het centrum gaan we ervaring 
op doen met gecontroleerde/intelligente toe-
gang. Bij succes kunnen we dit middel in meer 
gebieden inzetten.Centrum Alleen privéauto’s toestaan met reden (slecht ter 

been) e.d.

Stadsconferentie 2 Maak onderscheid tussen de bereikbaarheid van de 
stad voor goederen, klanten en medewerkers

Autonetwerk 
aanpassen: 
infrastructuur 
herinrichten 
 
 
 
 
 

Noord Waar mogelijk de boomspiegel versmallen Herinrichten van infrastructuur gebeurt bij on-
derhoud en wanneer de straat aan vervanging 
toe is. Het verbreden van fietspaden, onder-
grondse infrastructuur, groeiomstandigheden 
bomen, ruimte voor voetgangers, etc. wordt in 
dergelijke projecten allemaal meegenomen.

Noord Herinrichting autowegen -> versmallen 30km drempels

Noord Brede fietspaden bv. parallel aan IJdoornlaan (Bann) 
richting Mcdonalds

Oost Infrastructuur de grond in

Oost Infrastructuur beter aansluiten! -> niet alleen indivi-
dueel kijken

Noord Stadsstraten ontsluiting

Autonetwerk 
aanpassen: 
autovrije gebieden 
inrichten
 
 
 
 
 

Nieuw-West Groene autovrije boulevards, waar het fijn lopen en 
fietsen is

Zie bovenstaande antwoorden over circulatie, 
knips, etc. Voor leefstraten is een handreiking 
opgesteld die beschrijft onder welke voorwaar-
den een leefstraat mogelijk is.West Haarlemmerstraat auto vrij -> zoals Leidsestraat

West AUTOVRIJ Groot Westerpark Cultuurpark WGF

West Kades aan de waterkant autovrij

West Meer leefstraten (bv. hugo de Grootkade)-> ook als 
1 bewoner tegen is

Nieuw-West Ideeën: Meer en Vaart autovrij, Slotermeerweg bij 
plein 40 is autovrij enz.

Autoverkeer 
beprijzen 
 
 

Centrum Rijden belasten ‘Betalen naar gebruik’ staat met het Klimaatak-
koord en het Deltaplan Mobiliteit van de Mobili-
teitsalliantie en het Klimaatakkoord in Den Haag 
op de agenda. Als het kabinet hier verder invulling 
aan geeft, zijn wij bereid om met kabinet in over-
leg te gaan over een goede pilot in Amsterdam. 
Een dergelijke pilot biedt mogelijk ruimte voor in-
novatieve mobiliteitsoplossingen, die nu nog niet 
mogelijk zijn. Amsterdam kijkt hierbij nadrukkelijk 
ook naar samenwerking in de regio en met de G4.

Centrum Rekeningrijden spitsduur

West Beprijzen kilomters ipv bezit

Het gesprek met de stad120



Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Ideeën en 
suggesties ten 
aanzien van het 
autonetwerk 
 
 

Autoverkeer 
verminderen i.r.t. 
luchtkwaliteit

Centrum Waar luchtvervuilingsnorm wordt overschreden met 
een autoverkeer afknijpen + 30 km per uur. Bijv. 
Weesperstraat 2x1 baans/ Wibautstraat 2x1 baans/ 
Valkenburgerstraat 2x1 baans

Het alleen terugbrengen van de capaciteit van 
een route zorgt niet zonder meer voor een be-
tere luchtkwaliteit. Het risico op files neemt toe 
en een deel van het verkeer kiest andere routes 
waar dan mogelijk problemen optreden. Dit 
specifieke geval van de Wibautas-route wordt 
zeker meegenomen in de Agenda Amsterdam 
Autoluw.

Geluidsoverlast 
autoverkeer 
verminderen

Noord Beter geluidsschermen A10 De A10 loopt dwars door Amsterdam, desal-
niettemin is niet de gemeente maar Rijkswa-
terstaat verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de weg. Hiermee is Rijkswater-
staat ook verantwoordelijk voor het beperken 
van geluidshinder, hiervoor wordt een drietal 
middelen gebruikt: geluidsabsorberend asfalt, 
geluidschermen en -wallen en het isoleren van 
woningen. Elke vijf jaar stelt Rijkswaterstaat 
het ‘actieplan omgevingslawaai rond rijkswe-
gen’. Dit actieplan geeft een overzicht van de 
ontwikkeling van geluidshinder op rijkswegen 
en welke acties de komende vijf jaar worden 
ondernomen. 

Zwaar verkeer 
verminderen 

Noord Zwaar verkeer verbieden -> alleen ontheffing op 
uitzondering

In stadsdeel Noord zal zwaar verkeer niet overal 
verboden worden. Alleen als er probleemloca-
ties bekend zijn, kunnen we hier gericht naar 
kijken.

9. 
Ideeën en 
suggesties ter 
verbetering 
van de toegan-
kelijkheid 

Toegankelijkheid 
op straat 
vergroten voor 
mensen met 
een beperking 
(inrichting 
openbare ruimte)

Zuidoost Meer toegankelijkheid voor gehandicapten. Bv. 
gladde bestrating winkelcentrum Reigersbos

In principe worden alle straten en pleinen in 
Amsterdam ingericht volgens de ‘Standaard 
voor het Amsterdamse straatbeeld’. Deze 
standaard bevat materialen die uitvoerig getest 
zijn, waarvan we zeker weten dat ze niet glad 
worden en goed te beheren zijn. 

Als er wordt afgeweken van deze standaard - 
bijvoorbeeld bij een bijzonder plein of win-
kelcentrum- dienen ook deze materialen aan 
technische eisen te voldoen (vlakheid, stroef-
heid, etc.). Bij de eerstvolgende herinrichting 
van het winkelcentrum Reigersbos wordt dit 
meegenomen. 

Bij het ontwerp wordt daarnaast altijd de 
‘Checklist Toegankelijkheid’ gevolgd en de 
‘Handleiding Geleidelijnen’ toegepast, om an-
dere aspecten van toegankelijkheid te borgen. 
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West Constant blinde geleidlijnen vrijhouden Geleidelijnen worden nog te vaak geblokkeerd 
door geparkeerde fietsen, scooters of andere 
obstakels. 
Enerzijds komt dit door een gebrek aan bewustzijn; 
mensen beseffen niet dat ze een belangrijke voor-
ziening blokkeren en daarmee de toegankelijkheid 
en de veiligheid in gevaar brengen. Op dit punt is 
het afgelopen jaar een bewustwordingscampagne 
gevoerd die komend jaar wordt voortgezet.
Anderzijds is er op sommige plekken te weinig 
ruimte om met name fietsen en scooters te stallen, 
waardoor men eerder geneigd is het voertuig 
verkeerd te parkeren op een geleidelijn. Om dit as-
pect te verbeteren wordt ingezet op het verbeteren 
van fietsparkeervoorzieningen (nieuwe fietsvakken, 
fietsvlonders), het handhaven door fietsteams en 
het beboeten van foutgeparkeerde scooters.

Stadsconferentie 1 Herinrichting gaat vaak over esthetiek: dit kan con-
flicteren met de toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking. In Amsterdam liggen bijvoorbeeld 
geleidelijnen met ribbeltjes voor slechtzienden. 
Zonder lijnen dienen de gevels van huizen als ge-
leide. De stoep moet daarom vrij van obstakels zijn. 
Hou daarom rekening met de toegankelijkheid voor 
mensen met een rolstoel

Centrum Ruimte voor de rolstoel Door het verminderen van de ruimte voor de 
auto, maken we meer ruimte voor de voet-
ganger. We streven naar trottoirs van minimaal 
1,80m zodat alle voetgangers - inclusief rol-
stoelen en ouders met kinderen- zich veilig en 
comfortabel kunnen verplaatsen.
Om te bepalen hoeveel ruimte de voetganger 
nodig heeft in zeer drukke gebieden, wordt in 
2019 een ‘Beleidskader Ruimte voor de Voet-
ganger’ opgesteld.

Centrum Rolstoeltoegankelijk als norm Conform de Visie Openbare Ruimte (2017) 
geldt als uitgangspunt “De openbare ruimte is 
toegankelijk voor iedereen”. Om dat te berei-
ken hanteert de gemeente bij herinrichtingen 
de “Checklist Toegankelijkheid” en worden 
ontwerpen op toegankelijkheid getoetst in de 
Centrale Verkeerscommissie (CVC). 

In de praktijk blijkt dat daar waar de ruimte 
beperkt is, de toegankelijkheid nog niet altijd 
optimaal geborgd is. Door de Agenda Autoluw 
wordt méér vrije ruimte gecreëerd, daar waar 
de footprint van de auto afneemt. Die ruimte 
komt onder meer ten goede aan bredere stoe-
pen en toegankelijke OV haltes.
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Centrum Meer openbare ruimte voor de voetganger, rolstoel-
gebruiker

Conform de Visie Openbare Ruimte (2017) 
geven we bij herinrichtingen prioriteit aan 
voetgangers. We streven overal naar minimaal 
1,80m vrije doorloopruimte, zodat alle voet-
gangers -ook rolstoelgebruikers- zich veilig 
en comfortabel kunnen verplaatsen. Om te 
bepalen hoeveel ruimte de voetganger nodig 
heeft in zeer drukke gebieden, wordt in 2019 
een ‘Beleidskader Ruimte voor de Voetganger’ 
opgesteld. 

De maatregelen uit de Agenda Autoluw zorgen 
ervoor dat er op straat meer ruimte beschikbaar 
komt, doordat de footprint van de auto af-
neemt. Dit maakt het makkelijker om voldoen-
de ruimte voor voetgangers te realiseren.

Noord Bij rolstoel/ scootmobiel ingangen geen paal bij de 
deuren

De Agenda Amsterdam Autoluw heeft het doel 
om de stad leefbaar, toegankelijk en bereikbaar 
te houden voor iedereen, dus ook voor mensen 
die gebruikmaken van een rolstoel of scootmo-
biel. In de Agenda Amsterdam Autoluw wordt 
een aantal maatregelen genoemd die hieraan 
ten goede komen, bijvoorbeeld het verbreden 
van stoepen en het toegankelijker maken van 
bus- en tramhaltes. Wanneer de openbare ruim-
te dusdanig is ingericht dat er obstakels zijn 
voor rolstoel-/scootmobielgebruikers en/of de 
ingang geblokkeerd is doordat er bijvoorbeeld 
een paal voor de ingang staat, vragen wij u dat 
te melden via amsterdam.nl. 

Centrum Rolstoelen kunnen rijden Conform de Visie Openbare Ruimte (2017) 
geven we bij herinrichtingen prioriteit aan 
voetgangers. We streven overal naar minimaal 
1,80m vrije doorloopruimte, zodat alle voet-
gangers -ook rolstoelgebruikers- zich veilig 
en comfortabel kunnen verplaatsen. Om te 
bepalen hoeveel ruimte de voetganger nodig 
heeft in zeer drukke gebieden, wordt in 2019 
een ‘Beleidskader Ruimte voor de Voetganger’ 
opgesteld. 

De maatregelen uit de Agenda Autoluw zorgen 
ervoor dat er op straat meer ruimte beschikbaar 
komt, doordat de footprint van de auto af-
neemt. Dit maakt het makkelijker om voldoen-
de ruimte voor voetgangers te realiseren.
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Centrum Aandacht voor rolstoelen, kinderwagens, rollators. 
Moeten vaak nu op de weg!

Conform de Visie Openbare Ruimte (2017) 
geven we bij herinirchtingen prioriteit aan 
voetgangers. We streven overal naar minimaal 
1,80m vrije doorloopruimte, zodat alle voet-
gangers -ook rolstoelgebruikers- zich veilig 
en comfortabel kunnen verplaatsen. Om te 
bepalen hoeveel ruimte de voetganger nodig 
heeft in zeer drukke gebieden, wordt in 2019 
een ‘Beleidskader Ruimte voor de Voetganger’ 
opgesteld. 

 De maatregelen uit de Agenda Autoluw zorgen 
ervoor dat er op straat meer ruimte beschikbaar 
komt, doordat de footprint van de auto af-
neemt. Dit maakt het makkelijker om voldoen-
de ruimte voor voetgangers te realiseren. 

Centrum Rolstoel toegankelijkheid als ontwerp- uitgangspunt Conform de Visie Openbare Ruimte (2017) 
geldt als uitgangspunt “De openbare ruimte is 
toegankelijk voor iedereen”. Om dat te berei-
ken hanteert de gemeente bij herinrichtingen 
de “Checklist Toegankelijkheid” en worden 
ontwerpen op toegankelijkheid getoetst in de 
Centrale Verkeerscommissie (CVC). 

In de praktijk blijkt dat daar waar de ruimte zeer 
krap is, toegankelijkheid in het gedrang kan 
komen. Door de Agenda Autoluw wordt méér 
ruimte gecreëerd, daar waar de footprint van 
de auto afneemt. Die ruimte komt onder meer 
ten goede aan bredere stoepen en toegankelij-
ke OV haltes.

Nieuw-West Integrale toegankelijkheid borgen zodat mensen 
met een handicap overal kunnen blijven komen.

In de praktijk blijkt dat daar waar de ruimte 
beperkt is, de toegankelijkheid nog niet altijd 
optimaal geborgd is. Door de Agenda Autoluw 
wordt méér ruimte gecreëerd, daar waar de 
footprint van de auto afneemt. Die ruimte komt 
onder meer ten goede aan bredere stoepen en 
toegankelijke OV haltes.
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Gehandicapten-
parkeren verge-
makkelijken
 
 
 

Nieuw-West Ruimere + meer -invalide parkeerplaatsen Met de Amsterdamse parkeervergunning voor 
gehandicapte bewoners parkeert u gratis in ge-
bieden waar betaald parkeren geldt. Daarnaast 
bestaan algemene gehandicaptenparkeerplaat-
sen waar u mag parkeren met de Europese 
gehandicaptenparkeerkaart. Voor deze laatste 
geldt dat de plaats en het aantal door het 
stadsdeel bepaald wordt. In autoluwe gebieden 
blijft ruimte voor gehandicaptenparkeerplaat-
sen bestaan. 

Er bestaat een aantal bezoekersregelingen in 
Amsterdam (de bezoekersvergunning alleen 
niet in stadsdeel Centrum beschikbaar, voorge-
steld vanwege de zeer hoge parkeerdruk en de 
beschikbare alternatieven voor bezoek). In aan-
vulling hierop bestaan kraskaartvergunningen 
en mantelzorgvergunningen die in elk stadsdeel 
met betaald parkeren aan te vragen zijn. Voor 
meer informatie over de regelingen kijkt u op 
amsterdam.nl.

De Canta is een op maat gemaakt gehandicap-
tenvoertuig en mag als zodanig op de stoep 
parkeren (zolang de doorgang niet geblokkeerd 
wordt).

Nieuw-West Gehandicapten parkeerplaatsen! Ook in autoluwe 
gebieden

Stadsconferentie 1 In de hele stad heb je een bezoekersregeling, be-
halve in het centrum. Nu moet ik als mantelzorger 4 
keer overstappen met het OV

Stadsconferentie 1 Waar kan een mindervalide Amsterdammer zijn of 
haar Canta parkeren in een autovrije straat

Toegankelijkheid 
van het OV 
vergroten voor 
mensen met een 
beperking 

Centrum OV toegankelijker voor gehandicapten! We willen een inclusieve stad waarborgen en 
daartoe zetten we verscheidene stappen, ook 
op het gebied van ov. Aan de ene kant bijvoor-
beeld doordat vervoerders goed toegankelijk 
materieel inzetten, en aan de andere kant door 
de inrichting van de openbare ruimte (waaron-
der de ov-haltes) daarop goed te laten aanslui-
ten. Door het verminderen van de ruimte voor 
de auto, maken we bovendien meer ruimte 
voor de voetganger. We streven naar trottoirs 
van minimaal 1,80m zodat alle voetgangers - 
inclusief rolstoelen en ouders met kinderen en 
dergelijke- zich veilig en comfortabel kunnen 
verplaatsen.
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Centrum Zeker voor minder mobiel -> OV beter regelen. 
Goedkoper -> meer haltes. Zijn veel opgeheven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum OV (trein) echt (!) rolstoeltoegankelijk

Nieuw-West Alle haltes toegankelijk Bv. Huizingalaan/ Lelylaan

Nieuw-West OV is niet veilig te bereiken (zebra)

Nieuw-West veel meer veilige oversteekpunten. Ik ga ’s avonds 
en in de winter slecht/ niet naar tram 2 lopen, om-
dat er geen zebra is naar de vrije geer

Nieuw-West Investeren in Niew West: - OV-Westtangent is mooi, 
maar dubbele rotonde levensgevaarlijk m.n. voor 
fietsers + voetgangers. -> Stoplichten / zebra’s 
nodig

Nieuw-West Openbaar vervoer <500m mn. Voor ouderen

Zuidoost Weer normale 400 meter halteren. Voor de oude-
ren/ slecht ter been reizigers Voorkom veel AOV ge-
bruik Veel WMO-kosten verbruikt voor de mobiliteit

Zuidoost OV Fijnmazig goedkoop 24/7 Toegankelijk

Zuidoost OV: -> Fijnmazig vervoer met beter -> AOV zonde 
van WMO potje

Alternatieven 
voor ouderen 
verbeteren

Oost Alternatieven voor ouderen! Zie hierboven. 
 

Nieuw-West Belbus ouderen

AOV verbeteren: 
goedkoper, deur-
tot-deur faciliteren 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Meer investeren in OV + AOV, lagere prijzen In een toegankelijke stad moeten mensen met 
een beperking altijd hun bestemming kunnen 
bereiken, ook als ze daarbij afhankelijk zijn van 
vervoer per auto. Onderdeel daarvan is dat het 
AOV de ingang van een pand kan bereiken, 
ook als dat pand zich in een voetgangersge-
bied bevindt of als er sprake is van intelligente 
toegangssystemen. Op dit moment zijn in de 
stad veel verschillende regelingen per locatie 
en kunnen de afspraken verschillen. 
Er gaat onderzocht worden in welke mate 
(en hoe) het huidige stelsel van afspraken en 
ontheffingen herziening behoeft. Daarbij wordt 
niet alleen gekeken naar het AOV, maar ook 
naar het reguliere taxivervoer dat gebruikt 
wordt door mindervaliden en mogelijkheden 
om een mindervalide passagier af te kunnen 
zetten bij maatschappelijke voorzieningen.

Nieuw-West Betere AOV, beter OV

Centrum Verbeteren AOV/ RMC

West Goed OV en aanvullend OV (voor gehandicapten) 
files, minder priorieren

Noord Deur tot deur AOV moet blijven

West Deur tot deur vervoer door AOV moeten blijven 
voor mensen met beperking dus vergunning rege-
len voor vervoerders

Nieuw-West Maaiveld ontheffingvrij voor AOV

Zuidoost Maaiveldontheffing voor AOV

West Standaard maaiveldontheffing voor AOV

Noord Algemene maaiveld(?) ontheffingen voor voertuigen 
AOV
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Nieuw-West AOV -> vrijstelling vergunning

Zuidoost Mensen met beperking + ouderen ondervinden 
problemen met AOV deur tot deur vervoer omdat 
de taxi niet de straat in mag -> ontheffing regelen 
-> ook bij aanbesteding

West AOV ontheffing trambaan/ busbaan

Oost Concreet: vergunningen AOV meenemen in aanbe-
steding

Centrum Mindervalide flexibel en goedkoper betrouwbare 
opties

Overig Oost Gehandicapten-organisaties moeten per stadsdeel 
zelf toegankelijkheid regelen, niet centraal enkel via 
clientenbelang!

Voor het behandelen van vraagstukken binnen 
de Centrale Verkeerscommissie (CVC) wordt op 
dit moment o.a. gebruikgemaakt van de input 
van Cliëntenbelangen en lokale (per stadsdeel 
georganiseerde) belangenverenigingen. Verder 
wordt Cliëntenbelangen vaak als eerste aange-
sproken als zijnde koepelorganisatie. 

10. 
Ideeën en 
suggesties ten 
aanzien van 
herinrichtingen 
(van de 
openbare 
ruimte)
 
 
 
 
 
 

Groen 
 
 
 
 
 
 

Noord Groen/ recreatie verbindingen Meer groen draagt bij aan de leefbaarheid, de 
luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de klimaat-
bestendigheid van de stad. Daarom maken we 
in een autoluw Amsterdam meer ruimte voor 
groen. De Groenvisie die in 2019 wordt opge-
steld zal richting geven voor de ontwikkeling 
van het groen in Amsterdam richting 2050.

Vanuit de Agenda Autoluw zetten we in op het 
vergroenen van de woonomgeving, samen met 
Amsterdammers. Er komt ruimte voor klein-
schalige geveltuinen en moestuinen die door 
bewoners beheerd kunnen worden, daar waar 
we parkeerplaatsen opheffen. Voor dit soort 
initiatieven zijn al subsidies beschikbaar. In 2019 
worden de subsidieregelingen geëvalueerd en 
kijken we hoe we de subsidies het meest effec-
tief kunnen voortzetten.>

Noord Meer groen

Noord Banne zuid -> veel meer bomen!

Noord Ipv autowegen: Groen + speelgelegenheid

Noord Meer groen in de wijken

Noord Plantenbakken: in de middenbermen die de CO2 
uitstoot opnemen. Planten ook op muren

Noord Geen groen bebouwen!

Zuid groen (tulpen bakken)

Zuid Maak de straat aantrekkelijk en gezellig voor winke-
lend publiek met GROEN zodat winkeliers ook een 
mooie warme straat in het vooruitzicht hebben. Be-
tonnen kale vlakken zijn zielloos en passen niet bij het 
karakter van De Pijp. (zoals van Woustraat Zuidkant)

Stadsconferentie 1 Parkeerplaatsen omtoveren in groene oases: ik zie 
het helemaal voor me

West Meer groen op parkeerplaatsen en tussen tramrails! 
Bv. Marnixplein

West Extra groen
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West Meer bomen!! -> De Clerqstraat grote bomen? Op plekken waar veel ruimte vrijkomt vanuit 
Autoluw - bijvoorbeeld door een straat helemaal 
autovrij te maken of een cluster parkeerplaatsen 
op te heffen- kan bij herinrichting ruimte voor 
groen met een stevige maat gemaakt worden: 
bijvoorbeeld pocketparks en groene speel- of 
struinplekken. We streven ernaar de hoeveelheid 
verhard oppervlak in versteende buurten te ver-
minderen. Vooral op pleinen en in buurtstraten 
liggen hiervoor kansen. In stadsstraten en langs 
corridors voegen we waar mogelijk groen toe, 
maar er blijft ook veel ruimte nodig voor rijdend 
verkeer (waaronder de auto). 

In tijdelijke situaties kunnen ook bloembakken, 
moestuinbakken en groene ‘parklets’ geplaatst 
worden. In definitieve situaties is dit niet altijd 
de beste optie en plaatsen we planten - waar 
mogelijk- liever in de volle grond. Bij (semi) per-
manente aanpassingen van de openbare ruimte 
wordt groen zodanig ingepast dat het optimaal 
bijdraagt aan klimaatbestendigheid (Rainproof) 
en biodiversiteit. 

In straten waar we parkeervakken opheffen en 
waar (nog) geen bomen staan, onderzoeken 
we eerst of we bomen kunnen toevoegen. Dit 
draagt bij aan de klimaatbestendigheid van 
de stad (schaduw, verkoeling) en is van grote 
meerwaarde voor de biodiversiteit. Het herstel-
len van ontbrekende schakels in de Hoofdbo-
menstructuur is daarbij ook een aandachtspunt. 
Vanuit het reguliere vervangingsprogramma 
voor bomen worden in 2020 1650 bomen 
herplant, op plekken waar nu nog lege boom-
spiegels te zien zijn. 

West Meer groen

West Geen bomen kappen

West Meer groen

Centrum Meer groenpleinen: bomen, appeltjes, markt, Leid-
seplein, Elandsgracht

Centrum Bomen, bosjes park

Centrum Groener

Centrum Meer groen

Nieuw-West Herplanting! Tulp festival potten laten staan

Nieuw-West Groene autovrije boulevards, waar het fijn lopen en 
fietsen is

Nieuw-West Meer bomen!, C02, Geluidswerend

Nieuw-West Meer groenstroken meer geveltuintjes, Ontmoe-
tingsplekken

Zuidoost Geen bomen kappen, (her)planten

West Meer bomen

Stoep en 
materialisering
 
 
 
 

Noord Bredere stoepen Om de toegankelijkheid van de stad te verbete-
ren maken we vanuit de Agenda Autoluw meer 
ruimte voor de voetganger. Hoeveel ruimte 
er nodig is op het trottoir - afhankelijk van de 
drukte- wordt vastgelegd in het beleidskader 
Ruimte voor de voetganger. >

Noord Stoep/ a’dammertjes opschuiven

Noord Aantrekkelijke (bredere/ruimer) fiets & wandelroutes 
-> nu is het de restruimte

Oost Ruimte voor voetgangers 1.80 minimaal. Maar niet 
automatisch voor terras invullen

Oost Bredere stoepen
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West Bredere stoepen Als er onvoldoende ruimte is voor de voetgan-
ger, kijken we éérst of de obstakels op het trot-
toir kunnen worden verminderd of verplaatst. 
Denk aan uitstallingen van ondernemers, 
onhandig geplaatste schakelasten of verkeerd 
geparkeerde fietsen. Op de Herengracht wordt 
dit uitgevoerd, waarbij de Amsterdammertjes 
opgeschoven worden om meer ruimte voor de 
voetganger te creëren. Bij volledige herinrich-
tingen worden de Amsterdammertjes wegge-
haald; het nieuwe grachtprofiel dat sinds 2000 
gebruikt wordt kent geen Amsterdammertjes 
meer.

Voor de hele 17e eeuwse grachtengordel geldt 
als uitgangspunt dat bij herprofilering het 
schuinparkeren wordt omgezet naar langspar-
keren, waarbij de vrijgekomen ruimte primair 
wordt toebedeeld aan de voetganger.

Het verhardingsmateriaal voor trottoirs is vast-
gelegd in de Standaard voor het Amsterdamse 
straatbeeld, de Puccinimethode. Afhankelijk 
van de stedenbouwkundige gordel zijn dat 
gebakken klinkers of betontegels (30x30cm), dit 
is vastgelegd op een ‘Vloerkaart’. In stadsdeel 
Zuid worden in principe betontegels toegepast, 
rode klinkers zijn een uitzondering. Met beide 
materialen hebben we jarenlange goede erva-
ring: ze zijn robuust, slijtvast, vlak en worden 
niet glad. 

Centrum Amsterdammertjes weg

Centrum Weg met de Amsterdammertjes

Centrum Behoud van Amsterdammertjes: laat Amsterdam 
zoals het is (Jordaan)

Centrum Paaltjes weg (Amsterdammertjes) + minder parkeer-
plaatsen

Centrum Bredere stoepen voor lopende voetgangers=> 
meer dan 1,50 m breed

Centrum Opruimen obstakels op stoep

Centrum Teveel terrasruimte terug aan de voetgangers + 
bewoners, zodat men niet midden op straat loopt

Centrum Grachten trottoirs doortrekken bv. bij Prinsengracht 
en kleine straatjes

Nieuw-West Stoep vrij houden voor voetgangers

Zuid Openbare ruimte minder vertrut indelen

Zuid Inrichting stoep i.p.v. Bakstenen (rood) weer de 
grote (4 trottoirtegels) terugkomen

Verblijven en 
spelen
 
 
 
 
 
 

Noord Leuke veilige natuurlijke speeltuinen -> volkstuin-
parken open stellen/ beter benutten

Het doel van de Agenda Autoluw is om de 
footprint van de auto te verminderen, waarmee 
er ruimte komt voor andere functies die bijdra-
gen aan de leefbaarheid en toegankelijkheid. 
Waaronder groen, spelen en verblijfsruimte. 

Dat kan op veel verschillende manieren worden 
ingepast. Bijvoorbeeld met geveltuinen, pocket 
parks, groene speelplekken, picknicktafels en 
brede stoepen om op te spelen. Hinrichtingen 
worden altijd samen met bewoners en onder-
nemers vormgeven, zodat hun ideeën kunnen 
worden meegenomen. Daarbij geldt dat er bij 
de inrichting van woonstraten meer keuzeruim-
te en flexibiliteit is dan in stadsstraten en op 
corridors, waar veel verschillende verkeersstro-
men moeten worden ingepast. >

Noord Ontsluiten van groen met fiets, wandelparken en 
OV

Noord Ipv autowegen: Groen + speelgelegenheid

Noord Meer terrassen = meer levendigheid

Oost Ruimte voor voetgangers 1.80 minimaal. Maar niet 
automatisch voor terras invullen.

Oost zitplekken overdekt niet alleen voor mooi weer 
buiten kunnen zetten

Oost zitplek met open haard/ huurplaats = gezellig in de 
winter + boom speelhutten
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Oost Overdekt zitten -> Praag, Parijs De mate waarin terrassen worden toegestaan 
verschilt per stadsdeel en per type straat. Het 
verbreden van trottoirs -bijvoorbeeld door 
parkeervakken op te heffen- kán meer ruimte 
bieden aan terrassen. Maar, in algemene zin 
geldt dat er éérst voldoende ruimte moet zijn 
om te lopen (minimaal 1,80m en veel meer in 
drukke gebieden), voordat een terras vergund 
kan worden. In Stadsdeel Centrum worden de 
terrasregels eind 2019 geactualiseerd om meer 
ruimte voor de voetganger te borgen. Daar-
naast moet bij het inpassen van terrassen reke-
ning gehouden worden met risico’s ten aanzien 
van overlast. Dit aspect wordt in 2019/2020 
meegenomen bij het herzien van het stadsbre-
de horeca- en terrassenbeleid. 

Voor het (gedeeltelijk) openstellen van Volks-
tuinparken wordt in 2019/2020 separaat beleid 
opgesteld.

Zuid Ruimte voor fietsen en wandelen --> langs het water

Zuid terrassen toestaan

Zuid Grote terrassen

Zuid Gezelligheid creëren

Zuid Volkse allure!

Zuid Maak de straat aantrekkelijk en gezellig voor win-
kelend publiek met GROEN zodat winkeliers ook 
een mooie warme straat in het vooruitzicht hebben. 
Betonnen kale vlakken zijn zielloos en passen niet 
bij het karakter van De Pijp. (zoals van Woustraat 
Zuidkant)

Stadsconferentie 2 Ervaren dat autoluw een enorme kwaliteitswinst 
voor de stad betekent

Zuid Meer speelgelegenheid

Zuid Kindvriendelijker

Stadsconferentie 1 Laten we, zoals de speelstraat van vroeger, ruimte 
terugwinnen van de auto die is afgepakt van kinde-
ren

Nieuw-West Groene autovrije boulevards, waar het fijn lopen en 
fietsen is.

Nieuw-West Meer groenstroken meer geveltuintjes, Ontmoe-
tingsplekken

Centrum Terrasbeperking

Centrum Teveel terrasruimte terug aan de voetgangers + 
bewoners, zodat men niet midden op straat loopt

Centrum Meer openbare ruimte voor de voetganger, rolstoel-
gebruiker

Zuid Meer ruimte voor terrassen in de pijp (van Wous-
traat) ter bevordering van sociale controle op parke-
ren en asociaal gedrag

Nieuw-West Stoep vrij houden voor voetgangers

Stadsconferentie 1 Er gebeurt van alles in de stad, zorg dat deze 
initiatieven bij elkaar komen. Zoals in de Pijp met 
de Groene Loper: een vierkant waar je kan lopen, 
fietsen, spelen en op het terras zitten
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 Centrum Ieder café een beperkt aantal terrastafels ->Wel 
terrassen behouden! Zijn leuk!

Voorzieningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Ondergrondse afvalcontainers Goede huisvuilinzamelvoorzieningen zijn een 
randvoorwaarde voor leefbare wijken. In grote 
delen van de stad zijn we al overgestapt op 
ondergrondse inzamelvoorzieningen, maar nog 
niet overal. Deels komt dat omdat de ruimte 
voor het inpassen van containers beperkt is, 
het opheffen van parkeerplaatsen biedt hier 
kansen.

Het afgelopen jaar zijn al op diverse plekken 
parkeerplaatsen opgeheven om ruimte te ma-
ken voor (ondergrondse) containers. We blijven 
ruimte maken voor (meer) containers, daar 
waar dat nodig is. Het legen van de bakken 
wordt afgestemd op de behoefte per gebied, 
optimalisatie daarvan heeft de aandacht van 
het college.

Naast goede huisvuilinzameling zijn ook 
voldoende prullenbakken op straat nodig. 
De afgelopen jaren zijn in drukke gebieden 
zogenaamde ‘perscontainers’ geïntroduceerd, 
die zijn inmiddels opgenomen in onze ‘stan-
daard voor het straatbeeld’ en worden daarmee 
steeds vaker toegepast. De perscontainers zijn 
slim, ze melden wanneer ze vol zijn zodat ze 
snel geleegd kunnen worden. Ten aanzien van 
de kleur geldt dat de Amsterdamse bakken in 
principe grijs zijn, maar op zeer drukke locaties 
kan gewerkt worden met opvallender bak-
ken die beter gevonden en gebruikt worden. 
Beleidsregels hieromtrent worden eind 2019 
toegevoegd aan onze Standaard voor het Am-
sterdamse straatbeeld (Puccinimethode).

Centrum Vuilcontainer in de grachten en legen vanuit grach-
ten -> met buurtpasje

Centrum Voldoende in kleur stemmige afvalbakken

Zuid Veel te veel auto’s in de Pijp. Meer ruimte voor 
groen en fietsparkeren en deeleconomie. Zoals 
elektrische deelscooters op strategische plekken 
realiseren. Dan kun je naar gelang zelf de hand hou-
den op het aanbod voor meer of minder

Zuidoost Meer bakken bij Mc Donalds anders komt de vuilnis 
de wijk in

Centrum Alleen fietsvakken met nietjes -> handhaven door 
fietsplaatjes

Centrum Ondergrondse parkeergarages opkopen en ombou-
wen tot fietsgarages, vergunninghouders

Centrum Containers vaker legen

Centrum Meer perscontainers

Centrum Vaker legen

Centrum Glasbakken etc vaker legen

Centrum Geen vuilniszakken op straat

Centrum Vuilcontainers in de grachtenwand en leging vanaf 
het water

Auto te gast 
(shared space) 
 
 
 

Centrum Auto te gast! Wanneer we de hoeveelheid autoverkeer 
terugdringen en straten opnieuw gaan inrichten 
zijn er verschillende opties. Opties variëren van 
een traditionele straat (met rijbaan en brede(re) 
trottoirs) tot een autovrije straat. Opties als auto 
te gast en shared space zijn, afhankelijk van de 
locatie, zeker mogelijk.

Centrum Shared space zonder auto is nog fijner!

Centrum Een weg: gedeeld ruimte: shared space + auto is 
gast

Centrum  Hele binnenstad 30km + Auto te gast op rode 
loper

Centrum “Auto te gast”
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Centrum Stoppen, door laten lopen -> auto te gast

Centrum Jordaan -> Autoluw: ja

Centrum  Bredere stoepen! Hindervrij -> Share space

Stadsconferentie 1 Stop met het ontwerpen voor de auto!

Zuid Disbalans op de weg ipv aparte rijbaan voor auto 
en fiets dit bundelen en meer ruimte creëren voor 
groen fiets en voetganger

West Meer sharedspace -> Haarlemmerdijk

Fietspaden: 
veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oost Veiliger fietsen Zie hieronder bij Veiligheid fietsers en voetgan-
gers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

West Veiligheid + comfort van fietspaden

Nieuw-West Veilige fietspaden, Smalle autoweg, Teveel dwars 
de wijk, Sluipverkeer

Nieuw-West Veilige fietspaden. Sloterweg/ Osdorpweg

Nieuw-West Sloterweg aanpassen (veiligheid)

Nieuw-West Sloterweg veilig maken voor fietsers en voetgangers

Nieuw-West Investeren in Nieuw West: - OV-Westtangent is 
mooi, maar dubbele rotonde levensgevaarlijk m.n. 
voor fietsers + voetgangers. -> Stoplichten / zebra’s 
nodig

Zuidoost Fietspaden velliger en duidelijker

Zuidoost Fietspaden duidelijk & goed verlichten

Fietspaden: ruimte 
en doorstroming 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oost Ruimte en overal voorrang voor spierkrachtgedre-
ven vervoer

Amsterdam heeft als doel om de komende 
jaren fietsers en voetgangers meer ruimte te 
geven. Door de agenda autoluw wordt de 
komende jaren hiervoor ruimte vrijgemaakt. 
Ondertussen zijn we ook al bezig om meer 
ruimte aan fiets en voetganger te geven. Denk 
bijvoorbeeld aan de inrichting van de Sarpha-
tistraat en het vervolgtraject op de binnenring 
als fietsstraat. Met de uitvoering van o.a. het 
meerjarenplan fiets worden de komende jaren 
de drukste en smalste routes aangepakt. 
Een externe adviescommissie kijkt bovendien 
naar de mogelijke verbeteringen van de oever-
verbindingen. >

Oost Fietsvoorrangsweg

Oost Brede fietspaden

Zuid Fiets eerst bij gemengde functies

Noord Fietsgondel over Y

Noord Betere fietspaden

Noord En meer fietstroutes

Noord Bredere fietspaden!

West Meer kiezen voor fiets (F op rijbaanbreedte Auto 1 
richting of weg)

Het gesprek met de stad132



Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Ideeën en 
suggesties ten 
aanzien van 
herinrichtingen 
(van de openbare 
ruimte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

West Bredere fietspaden De fietskruising bij de Sloterbrug is onlangs 
aangepast, we hopen dat hiermee de rou-
te verbeterd is. Er zijn diverse routes vanuit 
Nieuw-West naar het Centrum. We hebben niet 
de ambitie om een fietssnelweg aan te leggen, 
maar kijken wel naar de mogelijkheden om de 
routes vanuit Nieuw-West naar het centrum te 
verbeteren. Per 8 april 2019 is de regel inge-
gaan dat snorfietsers niet meer op de verplichte 
fietspaden mogen rijden en met helm op de 
rijbaan moeten rijden. De verplichte vrijliggen-
de fietspaden binnen de ring A10 zijn hierdoor 
weer alleen voor fietsers. Fietsroutes over A9 
worden gerealiseerd.
Aanvullend wordt er gekeken of de hellingen 
voor fietsers (en voetgangers) geoptimaliseerd 
kunnen worden.

West Meer ruimte voor fiets

West Kades gebruiken als fiets/ recreatie strook -> ge-
meente kan ruimte voor fietsers creëren

Oost Beter beheer & onderhoud van de fietsinfrastructuur 
(geen hobbels) + doorstroming fiets

Oost Fiets doorstroom verbeteren

Nieuw-West Zonder stoplichten fietsen naar de grote stations; 
dan combi fiets – OV sneller dan auto

Nieuw-West Betere fietsverbinding Nieuw Sloten naar schiphol (1 
route helemaal in voorrang)

Nieuw-West Meer fiets: 1.Fietssnelwegen 2. Veilig fietsen!! 3. 
Onderhoud fietspaden 4. Goede routes + parkeren 
fiets – OV

Nieuw-West OV/brug fiets ipv dubbel baans autobrug in Sloten!

Nieuw-West Sloterbrug = bottle neck. Opl. = aparte fietsbrug

Nieuw-West project Sloterbrug moet OV/ fietsbrug worden. Is 
momenteel de hoofdroute voor Badhoevedorp + 
Lijnden + Nieuwe Meer. 7000+ bewoners rijden 
door Sloten! (Het oudste stukje van Amsterdam)

Nieuw-West Fietssnelweg naar centrum

West Meer ruimte voor fietsers

West 1,80 m. is te smal: fietsstraten zonder auto’s

West Fietspad alleen voor fietsers!

West Meer van: fietsstraten op knelpunten

Centrum Fiets in gunstige flow brengen -> minder stoplich-
ten

Centrum Focus van fiets op vrije ruimte

Centrum Minder stoplichten op fietsroutes

Centrum Betere fietspaden + doorrijd golven/ brug

Zuidoost Goede oversteekbare A9 voor fiets
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Fietspaden: 
gedrag 
 
 
 
 
 
 
 

West Fietsdiscipline! Amsterdam is blij met fietsers en alle fietskilo-
meters die gemaakt worden. We faciliteren en 
stimuleren dit door het realiseren van een goe-
de fietsinfrastructuur. De komende jaren pakken 
we met de uitvoering van het meerjarenplan 
fiets bijvoorbeeld de drukste fietsroutes aan en 
de fietsparkeerknelpunten. Daarnaast richten 
we ons op het verbeteren van het fietscomfort 
door maatregelen te treffen die de fietservaring 
verbeteren. Bij de uitvoering van het meerjaren-
plan fiets 2017-2022 is ook veel aandacht voor 
fietsgedrag. En mogelijkheden om door middel 
van communicatie of inrichting het gewenste 
fietsgedrag te bevorderen.

West Fietsen => gezond -> fiets koesteren

Stadsconferentie 1 Fietsers moeten meer rekening houden met ande-
ren. Het is al druk, en er komen nog meer mensen 
bij. De fietsburgemeester besteedt hier het komen-
de jaar aandacht aan

Stadsconferentie 1 De fiets is de niet enige oplossing voor autoluw. Ik 
durf de stad niet in, omdat het veel te druk is op het 
fietspad

Stadsconferentie 1 Fietsers en voetgangers gaan slecht samen. Fietsers 
stoppen niet voor zebrapaden, ze fietsen en parke-
ren op het trottoir. En als je pech hebt, schelden ze 
je de huid vol

Stadsconferentie 1 Doe iets aan het fietsgedrag in Amsterdam. Ga 
strenger handhaven

Stadsconferentie 1 Niet iedereen die jong is, is gezond. Laatst werd ik 
door fietsers uitgescholden toen ik een vriendin die 
slecht ter been is, hielp oversteken. Typisch Amster-
dams gedrag. Ik kom uit Rotterdam

West Meer fietsen!!

Fietsvoorzienin-
gen
 
 

Centrum Alleen fietsvakken met nietjes -> handhaven door 
fietsplaatjes

In het gemeentelijke fietsparkeerbeleid (Kader 
Fietsparkeren (2015) en Puccini) maken we on-
derscheid naar doelgroep en type voorziening. 
Vakken zijn bedoeld voor kortparkeren, nietjes 
en fietsenrekken voor langer parkeren. Het 
voordeel van een vak is dat de openbare ruimte 
flexibel gebruikt kan worden. Met name op 
plekken waar sprake is van een piek gedurende 
specifieke periode op een dag levert een vak 
efficiënt ruimtegebruik op. De kracht van een 
fietsvak is dat de ruimte flexibel te gebruiken is. 
Om die reden plaatsen we alleen nietjes in een 
fietsvak als dat nodig is om te voorkomen dat 
fietsen door de wind omvallen. Een fietsvak is 
bedoeld om kort parkeren te faciliteren. 

Centrum Ondergrondse parkeergarages opkopen en ombou-
wen tot fietsgarages, vergunninghouders

Centrum Meer fietsstraten en fietssparkeerplaatsen -> onder 
de grond
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Veiligheid fietsers 
en voetgangers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw-West Meer zebrapaden Met de uitvoering van de meerjarenplannen 
fiets en verkeersveiligheid werkt Amsterdam 
aan het verbeteren van de verkeersveiligheid 
en het comfort voor fietsers. Onder andere 
door meer ruimte voor fiets te maken, het ver-
plaatsen van de snorfiets naar de rijbaan en het 
verbeteren van kruispunten om deze veiliger 
te maken voor fiets en voetgangers en daar-
naast de doorstroming van fiets te verbeteren.                       
De Sloterweg/Osdorpweg heeft onze aandacht. 
We doen een studie naar mogelijke verkeers-
maatregelen om de weg verkeersveiliger te 
maken voor fietsers en voetgangers. 

Nieuw-West Veilige fietspaden, Smalle autoweg, Teveel dwars 
de wijk, Sluipverkeer

Nieuw-West meer oversteek punten met zebra! Over de weg + 
fietspad naar bv. OV

Oost Veiliger fietsen

Zuidoost Geerdinkhof/ GL/GH: Respecteer scheiding van 
langzaam verkeer (voetgangers) en fietsers door 
weer fysieke maatregelen terug te brengen. Voor-
komt sluipverkeer en schade aan de openbare 
ruimte (groen)

West Veiligheid + comfort van fietspaden

Nieuw-West Veilige fietspaden. Sloterweg/ Osdorpweg

Nieuw-West Investeren in Niew West: - voetpaden + fietspaden 
langs Sloterweg

Nieuw-West zebra’s stoplchten op Sloterweg i.h.b. bij (dubbele 
rotonde)

Nieuw-West Sloterweg aanpassen (veiligheid)

Nieuw-West Sloterweg veilig maken voor fietsers en voetgangers

Nieuw-West Zebra op rotonde Sloterweg – Anderlchtlaan

Nieuw-West Investeren in Nieuw West: - OV-Westtangent is 
mooi, maar dubbele rotonde levensgevaarlijk m.n. 
voor fietsers + voetgangers. -> Stoplichten / zebra’s 
nodig

Zuidoost fietspaden velliger en duidelijker

Zuidoost Fietspaden duidelijk & goed verlichten

Overig Zuidoost Evenementen = festivals afschaffen Groen blijft dan 
groen

In stadsparken zoeken we continu naar de 
balans tussen rust, recreatie en natuurwaarden. 
Het evenementenbeleid stelt per locatieprofiel 
beperkingen aan de hoeveelheid festivals. In 
2019 wordt nader onderzocht welke impact 
evenementen hebben op de natuurwaarden 
van parken (ecologie, grondwater, bodemge-
steldheid, etc.). In 2020 wordt deze informatie 
gebruikt om nader te bepalen hoeveel evene-
menten dat we op specifieke locaties toestaan 
en de voorwaarden waaronder we dat doen. 
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Inrichtingsvoorstel 
Van der Helstplein 

Zuid Suggestie namens diverse partijen om de sociale 
ruimte rond het plein te verbeteren, samenvatting: 
Wij denken dat de Tweede van der Helststraat, die 
dwars over het plein loopt, zou kunnen worden 
afgesloten. Vanaf de hoogte van Buhrs tot aan 
Renato’s Osteria. De Rustenburgerstraat en Karel 
du Jardinstraat zouden nog wel doorgaans moeten 
zijn. Voor zowel voetgangers, auto’s als fietsers zal 
zorgen voor een veiligere situatie op het plein. De 
parkeerplekken die parallel liggen aan deze straat 
kunnen daardoor worden verwijderd. De Tweede 
van der Helststraat is geen doorgaande weg en het 
verkeer kan middels de Karin du Jardinstraat en de 
Rustenburgerstraat gemakkelijk omrijden. Dit zal 
zorgen voor een veiliger, gezelliger en toegankelij-
ker buurtplein. 

Vanuit het programma Autoluw zijn wij bezig 
met een gebiedsgerichte aanpak autoluw en 
zal deze suggestie verder worden opgepakt, in 
samenwerking met stadsdeel Zuid. 

Proces en aanpak 
bij de inrichting 
van de openbare 
ruimte
 
 
 
 
 
 
 

Zuid Indeling van de openbare ruimte op buurtniveau 
bekijken

Het inrichten van de openbare ruimte is altijd 
maatwerk; iedere buurt en iedere straat vraagt 
om een locatie specifieke afweging. Conform 
de Visie openbare ruimte worden daarbij altijd 
bewoners en ondernemers betrokken; zij ken-
nen de buurt immers het beste. 

Soms moeten scherpe keuzes gemaakt worden 
bij het (her)verdelen van ruimte. 

In de Agenda Autoluw is daarnaast specifiek 
aandacht voor de verschillen tussen gebieds-
typen; de 17e eeuwse vraagt om een andere 
inrichting dan de stadsstraten, een woonbuurt 
heeft andere vereisten dan een corridor. De 
bijlage van de Agenda Amsterdam Autoluw 
‘Gebiedsgerichte inrichtingsprincipes voor een 
autoluwe stad’ schetst het palet aan mogelijke 
inrichtingsvormen per gebied.

Zuid Kijken naar behoefte van een gebied!! -> pas daar 
inrichting op aan

Zuid Wie prioriteert hoe openbare ruimte wordt gevuld?

Zuid Maatwerk! -> afhankelijk van de functie, groen -> 
draag bij aan afwatering, fijner voor iedereen

Noord Integraal met groenvisie, groot onderhoud nieuwe 
laanbomen & bestratingsplan

Stadsconferentie 2 Leg het autoluwe niet als een dogma op aan de 
hele stad, maar kijk waar het kan en waar niet

Stadsconferentie 2 Radicale maatregelen zijn nodig om iets te veran-
deren

Oost Vul vrijgekomen openbare ruimte niet zomaar met 
nieuw blik (fietsen-afval containers) Pas m.n. con-
tainers slim in en ga flexibel om met de regels. Wat 
kan waar?

Bij herinrichtingen blijven de bestaande be-
leidskaders het uitgangspunt, zoals de ‘Visie 
Openbare Ruimte’’, de ‘Standaard voor het 
Amsterdamse straatbeeld’ (Puccinimethode) en 
de plaatsingsregels voor huisvuilinzamelvoor-
zieningen. De kaders bieden voldoende ruimte 
en flexibiliteit om ook in een autoluwe stad 
tot goede inrichtingen te komen. Uiteraard is 
maatwerk soms nodig, die afweging wordt per 
project gemaakt.
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Nabijheid 
voorzieningen: 
winkels, opvang 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 

noord boodschappen op de fiets binnen Noord Uitgangspunt voor nieuwe gebieden is het ont-
wikkelen van gemengde woon-/werkgebieden 
met voldoende voorzieningen in de buurt.Zuidoost Meer kleine winkels/ ondernemers stimuleren = 

minder met auto

Zuidoost Boodschappen bus + (incl. chauffeurs)

Zuidoost Bij gebiedsontwikkeling kijken naar alle faciliteiten in 
de buurt: - wonen – werken – gezin - boodschappen

Zuidoost School en opvang van goede kwaliteit zodat ik niet 
elders moet zoeken en reizen

Zuidoost Meer faciliteiten (school, werk, BSO) houden in de 
buurt -> zoals opvang Alles wat je nodig hebt hier 
te werken/ wonen

Stadsconferentie 1 Zorg voor meer functiemenging. Vroeger was de 
stad autoluw, omdat er weinig auto’s waren, het OV 
was goedkoop en winkels op loopafstand lagen.

Oost Zorg dat in nieuwe gebieden direct voldoende OV 
en winkels zijn als woningen worden geleverd.

Nabijheid werk en 
opleiding
 
 
 
 
 
 
 

Zuidoost Meer arbeidskansen voor bewoners en met name 
voor jongeren. Op die manier is er minder autover-
keer van buiten het gebied.

Amsterdam maakt ruimte voor de groei, niet 
door links en rechts zomaar uit te breiden in het 
omringende landschap , maar door inventief te 
verdichten en bestaand bebouwd gebied om te 
vormen. Dit beleid wordt omschreven in de
Structuurvisie Amsterdam 2040.

Zuidoost Woon/ werk afstand verkleinen

Zuidoost Meer faciliteiten (school, werk, BSO) houden in de 
buurt -> zoals opvang Alles wat je nodig hebt hier 
te werken/ wonen

Zuidoost Bewoners ZO wonen/werken in ZO

Zuidoost Opleiding- en arbeidskansen voor bewoners Zuid-
oost (wonen en weken in een gebied)

Stadsconferentie 2 Meer werkgelegenheid creëren in stadsdelen

Stadsconferentie 2 Minder ver van huis gaan werken

Zuidoost Meer arbeidsplaatsen toevoegen (t.o.v wonen)
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Nabijheid 
fietsvoorzieningen
 

Noord Fietsparkeren bij metro In het kader van de investeringsagenda metro 
(Vervoerregio) wordt ook gekeken naar het ver-
beteren van de fietsvoorzieningen bij de metro. 

Zuid Ga de hoogte in: Huizen zijn 3 hoog, Fietsenstalling 
… dus ook svp.

Gezien de schaarste ruimte wordt ook ingezet 
op het stapelen van functies. 

Woningbouwop-
gave
 
 

Noord Minder huizen Het gemeentebestuur heeft de ambitie om 
7.500 woningen in aanbouw te nemen om 
te kunnen voldoen aan de groeiende vraag. 
Ook zal er in de regio nog flink gebouwd gaan 
worden.

Zuidoost Woonkansen vergroten

Noord Niet meer bouwen! -> buiten de regio

Fietsverbindingen: 
fietsbruggen
 
 
 
 
 
 

Noord Fietsbrug over kanaal (geen helling) De gemeente werkt aan een brug over het 
Noordhollandsch kanaal ten noorden van de 
sluis. Geplande oplevering is in 2022. Onder-
deel van de plannen voor Elzenhagen Zuid is 
een nieuwe fietsbrug over het Noordhollandsch 
kanaal ten zuiden van de IJdoornlaan. Deze 
brug is onderdeel van een nieuwe fietsroute die 
een verbinding maakt tussen het winkelcentrum 
Boven IJ, metrostation Noord, het BovenIJ 
Ziekenhuis. Daarnaast wordt in Nieuw-West de 
Sloterbrug verbreed zodat de fietsers veiliger 
over de brug kunnen en het OV beter door-
stroomt. Wat betreft de oversteekbaarheid van 
de A9 voor de fiets: goede fietsroutes over de 
tunnel zijn opgenomen in het project Gaasper-
dammerweg. 

Noord Fietsbrug tbv ziekenhuis

Nieuw-West OV/brug fiets ipv dubbel baans autobrug in Sloten!

Nieuw-West Sloterbrug = bottle neck. Opl. = aparte fietsbrug

Nieuw-West Project Sloterbrug moet OV/fietsbrug worden. Is 
momenteel de hoofdroute voor Badhoevedorp + 
Lijnden + Nieuwe Meer. 7000+ bewoners rijden 
door Sloten! (Het oudste stukje van Amsterdam)

Noord Fietsgondel over Y

Zuidoost Goede oversteekbare A9 voor fiets

Fietsverbindingen: 
fietspaden
 
 
 
 

Zuid Brede fietspaden Zie de verschillende onderdelen inzake fiets-
paden en fietsers hierboven. De gemeente 
onderzoekt op dit moment het verbeteren van 
de fietsroute(s) door het Vliegenbos. Het verbe-
teren van de noord-zuid-richting is hier een van 
de mogelijkheden. 

Noord Route (mixen recreatie) groene fietsverbindingen

Noord Groene fietsverbindingen

Noord Fietsroute naar pont vliegenbos v.a. ND Dijk

Oost Uitbreiden fietsstraten

Veiligheid Zuidoost Fysieke inrichting veranderen - wegnemen donkere 
plekken - verlichting verbeteren

Op korte termijn wordt op een aantal routes al 
geïnvesteerd in het aantrekkelijker en sociaal 
veiliger maken van de fietsroutes. Het gaat o.a. 
om de aanpak van onderdoorgangen.

Integraliteit Zuidoost Bij gebiedsontwikkeling kijken naar alle faciliteiten 
in de buurt: - wonen – werken – gezin - boodschap-
pen

Uitgangspunt voor nieuwe gebieden is het ont-
wikkelen van gemengde woon/werkgebieden 
met voldoende voorzieningen in de buurt
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Zuid De stad met een goede bereikbaarheid door de 
hele stad

Met de investeringen (fiets, OV en auto) in de 
bestaande stad maar ook in de nieuwe gebie-
den proberen we de verschillende stadsdelen 
zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. 

Zuid Maatwerk! -> afhankelijk van de functi, groen -> 
draag bij aan afwatering, fijner voor iedereen

Binnen het programma Rainproof wordt geke-
ken welke maatregelen er genomen kunnen 
worden tegen wateroverlast.

Noord Wegen verbeteren De gemeente heeft een meerjaren onderhouds-
programma. Vanuit dit programma wordt o.a. 
de Liergouw aangepakt.

Oost Zorg dat in nieuwe gebieden direct voldoende OV 
en winkels zijn als woningen worden geleverd

Voor de nieuwe gebieden wordt gewerkt aan 
mobiliteitsplannen om te borgen dat de bereik-
baarheid in de pas loopt met de gebiedsont-
wikkeling/oplevering woningen.

Proces 
 
 

Zuid Wie prioriteert hoe openbare ruimte wordt gevuld? Zie Openbare ruimte. 
 
 Zuid Indeling van de openbare ruimte op buurtniveau 

bekijken

Zuid Kijken naar behoefte van een gebied!! -> pas daar 
inrichting op aan

12. 
Ideeën en 
suggesties ten 
aanzien van 
draagvlak (en 
participatie) 
  

Bottom-up 
benadering

Oost Verleid mensen om hun parkeervergunning in te 
leveren door ze zelf over alternatieven te laten be-
slissen van onderop

Hier wordt aan gewerkt. Onder andere vanuit 
het programma Smart Mobility waarin d.m.v. het 
project rondom eHubs samen met bewoners(col-
lectieven) wordt bekeken welke vervoersmid-
delen zij onderling zouden kunnen delen (om 
daarmee af te kunnen zien van een eigen auto).

Proactieve rol Oost Pro-actieve rol voor de burger met geld kun je mee-
gaan in transitie mobiliteit bv. Urban arrow kunnen 
kopen als auto wordt ontmoedigd.

De mobiliteitstransitie vraagt niet alleen om 
regels en beleid vanuit de gemeente, maar ook 
om een proactieve burger/gebruiker die het be-
lang en de voordelen van deze transitie inziet. 
We ontmoedigen niet alleen het gebruik van de 
auto, maar zetten ook in op een uitgebreid pro-
beeraanbod van alternatieve vervoersmiddelen 
op natuurlijke verandermomenten van bewo-
ners (bijvoorbeeld het moment dat iemand van 
baan verandert of verhuist).

Maatwerk 
gebiedsaanpak
 
 

Zuid Per wijk/ buurt maatwerk in overleg met bewoners Zie hierboven. 
 
 Zuid Bottom-up ipv top-down mbt maatwerk per buurt + 

behoefte bepaling

Oost Buurtmobiliteit. -> de buurt organiseert de eigen 
mobiliteit
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 Oost Meer maatwerk  

Houdbaarheid 
d.m.v. draagvlak
 
 

Oost Coalitiebestendig om blijvend draagvlak onder 
bewoners te creëren en te behouden

De Agenda Amsterdam Autoluw omvat een 
totaalpakket aan maatregelen voor ‘nu, straks 
en later’. Het is geen vastomlijnd pakket, in die 
zin dat er o.a. experimenten en pilots in zitten. 
Uitkomsten zullen leiden tot het aanscherpen, 
versnellen of juist wegvallen van maatregelen. 
Ook wijzigingen in de politieke koers kunnen 
leiden tot wijzigingen in maatregelen. 

Stadsconferentie 1 Welk probleem wil je eigenlijk oplossen? Is er 
gebrek aan ruimte? Het milieu? Vraag je je dat af 
voordat je een maatregel kiest

Oost Consistentie visie + opvolging plannen beloftes -> 
creëer draagvlak zodat nieuwe coalitie ambtenaar 
niet terug kan komen op plannen/ deelauto

13. 
Ideeën en 
suggesties ten 
aanzien van 
promotie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzetten op ‘wat je 
ervoor terugkrijgt’
 
 
 

Noord Laten zien hoe ruim schoon en gezellig het wordt. 
Goed voor draagvlak

Wij willen vooral goede voorbeelden geven 
en delen om te inspireren. Daaraan zullen we 
aandacht besteden. 

Stadsconferentie 1 Laten we als Amsterdam een voorbeeld zijn voor de 
hele wereld als autoluwe wereldstad

Oost Communiceren van beleid, bv. niet autopesten maar 
alg. belang

Oost Voorbeeld communiceer wat goed gaat/is

Inzetten op 
kenbaar maken 
alternatieven en 
mogelijkheden
 
 
 

Zuid Promotie op stadsniveau van mogelijkheden om 
autobezit & autogebruik te verminderen, zowel via 
bedrijven (Greenwheels, car2go, etc.) dus privé 
georganiseerd

Goede suggestie, dit gaan we verkennen. 
Daarnaast wordt samen met de Vervoerregio 
Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat bekeken of we toeristen digitaal 
toegang kunnen geven tot alle OV en de deel-
mobiliteit in de stad en regio. Hierdoor wordt 
het voor toeristen aantrekkelijker om voor scho-
nere, efficiëntere vervoersmiddelen te kiezen. 

Zuid info + promotie van alternatieven voor autobezit + 
gebruik zowel naar bewoners als bezoekers (NL + 
buitenlanders) toe

West Veel meer inzetten op gedragsverandering en ver-
andering van vervoermiddelen -> kinderen leveren 
op 1 wiel/ step

Gedragsverandering is een belangrijk onderdeel 
van onze inzet op het terugdringen van autobe-
zit en -gebruik. Per doelgroep wordt bekeken 
wat de meest effectieve maatregelen zijn. 

West Stimuleren van kleine vervoersmiddelen/ auto’s Dit is een van de kerngedachten van de 
deelmobiliteitsdoelstellingen van de Agenda 
Autoluw. 
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Inzetten op 
gedrag
 
 
 
 

Zuid Je moet de mentaliteit van mensen veranderen!!! Gedragsverandering is een belangrijk onder-
deel van onze inzet op het terugdringen van 
autobezit en -gebruik. Per doelgroep wordt 
bekeken wat de meest effectieve maatregelen 
zijn. Toeristen zijn daarbij ook een relevante, zij 
het erg moeilijk bereikbare doelgroep. 

Oost Gedragsverandering ook voor bezoekers

West Veel meer inzetten op gedragsverandering en ver-
andering van vervoermiddelen -> kinderen leveren 
op 1 wiel/ step

Centrum Toeristen cursus

Centrum Rust in openbare ruimte: leeg en schoon; toeristen 
regels meegeven over gedrag in de stad

Informatievoorzie-
ning
 
 

Zuid Goede/zwaar verbeterde informatievoorziening Vanuit alle programma’s en projecten besteden 
we aandacht aan het informeren van bezoekers, 
ondernemers en bewoners via verschillende 
participatietrajecten. 

Oost Nieuwe inwoners een pakket aan info & maatrege-
len

Goede suggestie, dit nemen we zeker mee 
binnen het project gedragsverandering. 

Zuid Juiste doelgroepen bereiken met social media! Wij zijn het hier helemaal mee eens en zetten 
hierop in. Zie bijvoorbeeld de straatinterviews 
in het verlengde van de stadsdeelgesprekken. 

Werkgeversaan-
pak
 

Stadsconferentie 2 Werktijden aanpassen, waarom moet je al om 8.30 
uur op je werk zijn

Om duurzame mobiliteit te stimuleren maken we 
afspraken met de 20 grootste werkgevers van 
de regio en onderwijsinstellingen die zich willen 
inzetten voor de verduurzaming van hun mobi-
liteit. Als gemeente willen we hier het voortouw 
in nemen richting ons eigen personeel, door 
best practices te delen en door samen slimme 
mobiliteitsconcepten te ontwikkelen.

Stadsconferentie 2 Ga in gesprek met grote zakelijke groepen om over 
te stappen op elektrisch rijden

Overig Noord Genoeg recreatie in de stad zodat mensen niet de 
stad uit hoeven (met de auto)

Zie onder Ruimtelijke ordening. 

14. 
Overige 
ideeën en 
suggesties 
 

Voorbeelden 
buitenland 
onderzoeken

Zuid Kijken naar voorbeelden uit het buitenland Zie bijlage 4. 

Beleid gemeente 
geïntegreerd
 

Zuid De gemeente moet op meerdere fronten tegelijker-
tijd + geïntegreerd actie ondernemen

Wij ondersteunen een integrale blik op en inte-
grale aanpak van de diverse knelpunten. 
 

Zuid Idee: Kijken naar de knelpunten

Reframen van de 
boodschap

Oost Reframe Zie de pijler Gedragsverandering in de Agenda 
Amsterdam Autoluw. 

Communicatie 
gemeente 
verbeteren

Nieuw-West Gedragsverandering van de gemeente. Betere com-
municatie naar bewoners!

Zie hierboven. 
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Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Overige ideeën en 
suggesties 

Gedrag 
autogebruik/-bezit 
beïnvloeden
 
 
 

Centrum Autogebruik vanaf het begin ontmoedigen zodat je 
er nooit aan begint en niet aan went: vergunningen 
duur en moeilijk maken, tijdje gratis OV als beloning

Gedragsverandering is belangrijk onderdeel 
van de Agenda Amsterdam Autoluw. Voor 
de gemeente is hier een rol weggelegd om 
natuurlijke verandermomenten te benutten en 
mobiliteitsalternatieven dermate aantrekkelijk 
te maken dat het een volwaardig alternatief 
voor de auto wordt. 

Voorbeelden uit de agenda hierbij zijn het op 
meer plaatsen beschikbaar stellen van deel-
vervoer, het aantal deelvervoermodaliteiten 
uitbreiden, frequenter OV en fijnmazigere 
OV-verbindingen. 

 
 
 

Stadsconferentie 2 Maak mensen bewust van hun eigen verantwoorde-
lijkheid als het gaat om de leefbaarheid en toegan-
kelijkheid van de stad

Stadsconferentie 2 Niet betuttelen, leg de verantwoordelijkheid voor 
duurzamer vervoer bij de mensen zelf neer

Centrum Bewustwording ruimtegebruik/ vervuiling auto

(Verkeer van) 
toerisme 
aanpakken
 
 
 
 
 

Centrum Überhaupt: toeristenaantal beperken Toerisme hoort bij het internationale karakter 
van Amsterdam. De positieve kanten van be-
zoekers worden de laatste jaren echter steeds 
meer overschaduwd door de negatieve gevol-
gen, zoals overlast, drukte en vervuiling. Hier-
door staat de leefbaarheid in sommige buurten 
onder druk. Het College wil dat Amsterdam een 
vrijzinnige, open en internationale stad blijft. 
Daarom is het noodzakelijk een nieuw even-
wicht te vinden tussen bezoekers en recreanten 
enerzijds, en bewoners anderzijds. De bezoeker 
is welkom, maar de bewoner staat centraal. Om 
te komen tot een nieuw evenwicht is het nodig 
de leefbaarheid voor bewoners te versterken 
en verantwoord om te gaan met bezoek en 
recreatie. Daartoe werkt het programma Stad 
in Balans aan 6 doelen. Onder elk doel hangen 
operationele maatregelen, bijna 70 in totaal. 

Centrum Weer toeristen met de auto uit de stad -> vignet??

Centrum Vrachtverkeer en toeristenbussen beter reguleren

Centrum Toeristen ontmoedigen met auto te komen

Centrum Vignet voor buitenlandse kentekens (extra inkom-
sten) minder overlast

Centrum Touringcars de binnenstad uit! (Helemaal) De Agenda Touringcar zet in op een goede 
inpassing van touringcars in de stad en het aan-
pakken van overlast, zie het bijhorende kader 
‘Agenda Touringcar’ in de Agenda Amsterdam 
Autoluw. 
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Thema Onderdeel binnen 
thema

Tijdens welk stadsdeel-
gesprek genoemd? 

Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 

vervolg:
Overige ideeën en 
suggesties
 
 

Onderscheid 
maken bewoner/
bezoeker
 
 
 
 
 

Centrum

Centrum

Onderscheid bewoners en bezoekers

Alleen bestemmingsverkeer, zoals milieuzone

Zie onder Parkeren. 

We ontwikkelen een intelligent toegangsysteem 
waarmee we de mogelijkheid verkennen om 
bepaalde doelgroepen op bepaalde tijdstippen 
en/of bepaalde locaties te weren. Voorbeeld 
is de pilot Oudezijde, waarbij in de uitgaans-
nachten doorgaand verkeer uit de buurt wordt 
geweerd. 

Centrum Forensen via OV naar centrum Zie onder Parkeren, P+R. 

Centrum Parkeren alleen voor bewoners! Zie onder Parkeren. 

Centrum Toegang alleen voor bewoners en hooguit bestem-
mingsverkeer

Centrum Absoluut wel verschil tussen bezoekers en bewo-
ners!!!

Inruilen auto Centrum Inruil bevorderen Zie onder Parkeren. 
bevorderen/
belonen
 
 

Centrum Inleverbonus (€5000) voor parkeervergunning i.p.v. 
bouw parkeergarages voor parkeervergunninghou-
ders

Zie onder Parkeren. 

 Zuidoost Hou straat schoon/ tijd voor serveren Amsterdam is een stad om trots op te zijn. En 
een stad die we graag netjes houden met en 
voor elkaar. Een schone stad is namelijk een 
gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente 
Amsterdam heeft als doel om afval te voorko-
men. En om afval dat ontstaat, te scheiden voor 
een zo hoogwaardig mogelijke verwerking. Dat 
doen we onder meer door het scheiden van 
afval voor bewoners gemakkelijker te maken. In 
‘1Amsterdam Heel en Schoon’ beschrijven we 
hoe we zorgen dat Amsterdam heel en schoon 
blijft. 

Zuidoost Vuilnis tijden omgooien, in avond ophalen Idem. 

Spreiden 
werkgelegenheid 

Zuidoost Spreid de werkgelegenheid om drukte en mobili-
teit/ pendel te beperken

Zie onder Ruimtelijke ordening. 
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Over de autoluwe stad 
•  Weer auto’s uit de binnenstad, parkeren kan aan de rand van de stad.
•  De gemeente moet nu lef hebben, doorpakken en maatregelen nemen: 

doorgaand verkeer de stad uit.
•  Elke zondag de Wibaut-as autovrij tot aan station Noord van de Noord/

Zuidlijn. Voor een veilige stad en schone lucht.
•  Zorg voor meer functiemenging. Vroeger was de stad autoluw, omdat 

er weinig auto’s waren, het OV was goedkoop en winkels op loopaf-
stand lagen.

•  Geef prioriteit aan bewoners in de stad.
•  Stop met het ontwerpen voor de auto! 
•  Autoluw op wijkniveau vraagt om maatwerk. Dit leidt tot verschuiving 

van verkeer, routes, ook in relatie tot aangrenzende wijk. 
•  Laten we als Amsterdam een voorbeeld zijn voor de hele wereld als 

autoluwe wereldstad. 
•  Auto’s staan soms weken stil op straat. Je auto hoeft niet per se in de 

straat te staan. Ontwikkel hiervoor een dienst, zoals je ook een pizza 
laat bezorgen. 

•  Parkeerplaatsen omtoveren in groen oases: ik zie het helemaal voor me. 
•  Laten we, zoals de speelstraat van vroeger, ruimte terugwinnen van de 

auto die is afgepakt van kinderen. 
•  Er blijft ruimte voor de auto nodig in de stad. Een plan zoals in de Frans 

Halsbuurt is een ramp voor ouders met jonge kinderen.
•  Welk probleem wil je eigenlijk oplossen? Is er gebrek aan ruimte? Het 

milieu? Vraag je je dat af voordat je een maatregel kiest.
•  Het gaat om verkeersstromen reduceren. Deze zijn nu het hoogst in 

de spits, op de snelweg en in de stad. Mensen kunnen bijvoorbeeld in 
lokale kantoortuinen werken in plaats van allemaal thuis.

 
Over (elektrische) fietsers en voetgangers
•  Er gebeurt van alles in de stad, zorg dat deze initiatieven bij elkaar 

komen. Zoals in de Pijp met de Groene Loper: een vierkant waar je kan 
lopen, fietsen, spelen en op het terras zitten.

•  Laat Luud Schimmelpenninck zijn klus afmaken: zoals het witte fiet-
senplan uit de jaren 60, ligt er nu een alternatief vervoersplan voor de 
Witkar. Met een accu van slechts 30 kWh (accu van een Tesla vanaf 100 
kWh). 

• Fietsers en voetgangers gaan slecht samen. Fietsers stoppen niet voor 
zebrapaden, ze fietsen en parkeren op het trottoir. En als je pech hebt, 
schelden ze je de huid vol. 
•  Fietsers moeten meer rekening houden met anderen. Het is al druk, en 

er komen nog meer mensen bij. De fietsburgemeester besteedt hier het 
komende jaar aandacht aan. 

•  De fiets is de niet enige oplossing voor autoluw. Ik durf de stad niet in, 
omdat het veel te druk is op het fietspad. 

•  Doe iets aan het fietsgedrag in Amsterdam. Ga strenger handhaven.

Over (elektrisch) vervoer en logistiek
• - Er is een ontwikkeling van bouwlogistieke hubs aan de randen van de 

stad en just-in-time-levering. 
•  Maak meer gebruik van aan- en afvoer over en opslag op water! Ge-

meenten: neem dit mee in bestekken. 
•  De logistiek kan nog veel leren van de e-commercemarkt. Zoals busjes 

voor horeca en bouw efficiënter vullen. Dus niet: wat is handig op de 
route, maar wat is het optimale volume van een vracht.

•  Een distributiehub aan de rand van de stad is beter; dat scheelt veel 
verkeer in de stad. 

•  De Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek gedaan; Ferdinand 
Bolstraat als pilotgebied voor slimme steden logistiek. Was goed onder-
zoek, maar is weinig mee gedaan.

•  Je ziet veel verschillende leveranciers voor 1 horeca. Ga daarom om 
tafel met ondernemers! En kijk hoe je dit samen kunt aanpakken. Bv. 
afvalinzameling samen organiseren. Anders kom je er niet. 

•  Hoe kunnen we onze grachten gebruiken voor vervoer? Is toch een 
superleuk idee: vervoer met de pakjesboot naar een floating depot en 
pakjes overladen op cargovervoer. 

•  Grootste ergernis is al die bezorgautootjes die door de straat rijden. 
Maar waar haal je vandaag bezorgers vandaan voor de Cargo bikes? 
Valt niet mee op een krappe arbeidsmarkt. 

•  Kun je geen bezorgtoeslag invoeren voor mensen die pakjes thuis laten 
bezorgen? 

•  Wat is de echte prijs van elektrisch vervoer? Nieuwe grondstoffen, pro-
ductie en ontmanteling van batterijen is een vuile zaak. Wat overblijft is 
giftig slib. 

Bijlage 2
Vragen en suggesties uit de zaal, Stadsconferentie 6 februari 2019
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Over deelvervoer 
•  Richt deelvervoer breder in: er zijn zo veel meer mogelijkheden. Bv. 

autodelen van mensen die doordeweeks de auto gebruiken en in het 
weekend fietsen. 

•  Is er een betere samenwerking tussen deelplatforms mogelijk?
•  Ik schrok ervan dat Greenwheels-parkeerplaatsen bij herinrichtingen 

zoals de Nieuwezijds Voorburgwal zomaar verdwijnen.
•  Waarom schaft de gemeente fietstaxi’s af? Dat is toch niet logisch?
 
Over mensen die minder mobiel zijn
•  Niet iedereen die jong is, is gezond. Laatst werd ik door fietsers uitge-

scholden toen ik een vriendin die slecht ter been is, hielp oversteken. 
Typisch Amsterdams gedrag. Ik kom uit Rotterdam. 

•  Waar kan een mindervalide Amsterdammer zijn of haar Canta parkeren 
in een autovrije straat? 

•  In de hele stad heb je een bezoekersregeling, behalve in het centrum. 
Nu moet ik als mantelzorger 4 keer overstappen met het OV. 

•  Herinrichting gaat vaak over esthetiek: dit kan conflicteren met de 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking. In Amsterdam liggen 
bijvoorbeeld geleidelijnen met ribbeltjes voor slechtzienden. Zonder 
lijnen dienen de gevels van huizen als geleide. De stoep moet daarom 
vrij van obstakels zijn. Hou daarom rekening met de toegankelijkheid 
voor mensen met een rolstoel.
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De vragenlijst

1.Hoe vaak gebruikt u onderstaande vervoersmiddelen?
Matrix vraag
• Auto
• Openbaar vervoer
• Fiets
• Taxi
• Scooter/brommer/snorfiets
 
Antwoord categorieën:  
Dagelijks, wekelijks, een enkele keer per maand, nooit
 

2. Welke vervoersmiddel gebruikt u het meest? 
1 antwoord mogelijk
• Auto
• Trein
• Tram
• Bus
• Fiets
• Taxi
• Scooter/brommer/snorfiets
 

3.  Waarom heeft u voorkeur voor de <invullen wat bij vraag 2 
is geantwoord>?

 
4. Bent u in het bezit van een eigen auto?
• Ja (ga naar vraag 5)
• Nee (ga door naar vraag 8)
 

5. Waarvoor gebruikt u de auto?
Meerdere antwoorden mogelijk
• Woon-werk verkeer
• Kinderen naar school brengen
• Boodschappen
• Bezoek/ afspraken vrienden/familie
• Ontvangen of geven van mantelzorg
• Anders, namelijk….
 

6.  Wat heeft u nodig om de auto te laten staan of zelfs weg te 
doen? 

1 antwoord mogelijk
• Beter openbaar vervoer dat goed op elkaar is aangesloten
• Betere fietspaden, auto te gast
• Elektrisch vervoer: fiets, scooter, taxi, boot
• Delen van fiets, auto
• Meer voetgangersvoorzieningen
• Niks, dat ben ik niet van plan om te doen
• Anders, namelijk…
 

7. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
(Helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens)
•  Ik ben bereid om mijn auto aan de rand van de stad of in een 

parkeergarage te parkeren en in de stad verder te reizen met het OV 
of fiets

•  Ik ben bereid om voor een ander vervoersmiddel te kiezen dan de 
auto als de stad Amsterdam daar leefbaarder van wordt (onder 
andere meer groen, schonere lucht, meer ruimte voor voetgangers en 
kinderen)

 

Bijlage 3
Vragenlijst straatinterviews
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8.  Minder auto’s in Amsterdam zorgen ervoor dat de stad 
leefbaarder wordt. Stel er komen minder auto’s. Welk 
voordeel is voor u dan het belangrijkste?

1 antwoord kiezen
• Schonere lucht
• Minder overlast van geparkeerde auto’s
• Minder geluidsoverlast
• Een betere verkeersveiligheid
• Meer ruimte voor spelende kinderen en groen.
• Geen enkel voordeel
• Een ander voordeel, namelijk: 

9. In welk stadsdeel woont u?
• Centrum
• Nieuw-West
• Noord
• Oost
• West
• Zuid
• Zuidoost
• Anders, namelijk
 

10. Wat is uw leeftijd?
• Jonger dan 20
• Tussen de 20 en 30
• Tussen de 31 en 40
• Tussen de 41 en 50
• Tussen de 51 en 60
• Tussen de 61 en 70
• Ouder dan 70 

12. Wat is uw werksituatie?
• Werkzaam in loondienst of als zzp’er
• Scholier of student
• Gepensioneerd
• Werkzoekend/ werkloos/ bijstand
• Arbeidsongeschikt
 

13. Wat is uw persoonlijke situatie?
• Alleenstaand, jonger dan 35 jaar
• Alleenstaand, ouder dan 35 jaar
• Huishouden zonder thuiswonende kinderen
• Huishouden met jongste kind onder de 12 jaar
• Huishouden met jongste kind tussen de 13 en 17 jaar
• Huishouden met jongste (thuiswonende) kind ouder dan 18 jaar
• Geen antwoord
• Anders, namelijk: 
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Bijlage 4
Reisgids autoluw, een verzameling maatregelen en geleerde lessen 
uit 13 Europese steden

Zie www.amsterdam.nl/autoluw
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	In gesprek met de stad 
	In gesprek met de stad 
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	Leefbare en toegankelijkestad
	Leefbare en toegankelijkestad
	 

	Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht en groeit van ruim 800 duizend inwoners nu tot ruim een miljoen in 2030. Dat betekent een nog intensiever gebruik van de schaarse ruimte. Tegelijkertijd wil het college van burgemeester en wethouders de stad leefbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Met schonere lucht en meer ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, spelende kinderen, groen en ruimte voor voorzieningen. 
	-

	Agenda Amsterdam Autoluw 
	Voor een leefbare en toegankelijke stad zijn stevige keuzes en investeringen nodig, die ervoor zorgen dat het verkeer, de logistiek en de openbare ruimte in de stad beter aansluiten bij de opgaven en behoeften van Amsterdammers van nu en in de toekomst. Een grote ontwikkeling, met veel impact voor Amsterdam en omgeving. De plannen en ideeën worden vastgelegd in de Agenda Amsterdam Autoluw.
	-
	-

	Kennis benutten
	In dialoog met bewoners, ondernemers, experts, professionals, intermediairs, forensen, brancheorganisaties en kennisinstellingen wil Amsterdam de aanwezige kennis in de stad benutten. Door ideeën en wensen op te halen, te toetsen en mee te nemen in de uitwerking van de Agenda Amsterdam Autoluw. Ook internationaal is gekeken wat Amsterdam kan leren van andere Europese steden. 
	-
	 

	Urgent, maar ook inspirerend
	Autoluwe maatregelen kunnen meer ruimte creëren. Door bewoners en ondernemers op te roepen om mee te denken en te raadplegen over dit thema, wil de gemeente bij de verschillende doelgroepen en stakeholders de betekenis en context van ‘autoluw’ verduidelijken. En tegelijkertijd het draagvlak vergroten voor de urgentie van een autoluwe stad en de mogelijke maatregelen.
	-
	-

	Heldere boodschap
	De boodschap is daarom niet óf Amsterdam autoluwer wordt, maar hoe. Deze heldere boodschap is noodzakelijk om realistische verwachtingen te scheppen naar alle gesprekspartners. En duidelijk te maken hoe dit ‘gesprek met de stad’ past in de stappen die het gemeentebestuur wil zetten in de besluitvorming over een autoluwe stad.
	-
	-
	 
	-


	Doelstellingen 
	Doelstellingen 
	1) Meer ruimte voor verblijfsfuncties
	2) Meer ruimte voor voorzieningen
	3)  Meer ruimte voor auto-alternatieven
	4)  Schonere lucht, minder geluidshinder en verkeersveiliger
	5) Inclusieve stad
	 

	Gesprek met de stad
	Gesprek met de stad
	Een autoluwe stad, wat houdt dat in? Wat betekent het voor ondernemers, bewoners en bezoekers? Kunnen mantelzorgers hun auto nog parkeren? En zijn er alternatieven en zo ja, welke dan? Wordt het dan groen? De stad autoluw maken heeft grote impact en raakt veel verschillende mensen. Gezinnen, ondernemers, mindervaliden. Allemaal Amsterdammers die er iets van vinden.
	Verschillende geluiden
	De stad is van iedereen. Uitgangspunt is daarom om met veel verschillende mensen in gesprek te gaan. Een stadsbrede aanpak: gesprekken met bewoners, ondernemers, experts, beleidsmakers, intermediairs en forensen in de periode februari tot en met mei 2019. Op een uitnodigende manier is zo een breed scala aan verschillende geluiden verzameld.
	-

	Breed en gedeeld beeld
	Door in gesprek te gaan met de stad, probeert Amsterdam alle aspecten van de autoluwe stad te inventariseren. En de verschillende soorten geluiden op te vangen: variërend van ideeën, wensen, ervaringen tot zorgen en dilemma’s. Belangrijk is dat mensen die zich zorgen maken zich gehoord voelen en (h)erkenning ervaren, en dat mensen die de urgentie herkennen er ook vól voor mogen gaan.
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	Bijdrage aan de agenda
	Bijdrage aan de agenda
	Centrale vraag voor alle gesprekken is: Hoe kunnen we Amsterdam – nu en in de toekomst -leefbaar en toegankelijk houden?
	Inzicht in suggesties, zorgen en dilemma’s
	Het gesprek met de stad draagt bij aan de agenda door de vele suggesties, zorgen en dilemma’s die zijn opgehaald. Het maakt inzichtelijk wat er leeft, wat de verschillen en overeenkomsten per buurt en stadsdeel zijn, de belangen en mogelijke oplossingsricht-ingen. Hierdoor zijn de doelen en aanpak van de Agenda Autoluw Amsterdam aangescherpt. Overigens viel het gesprek als bottom up-methode ook in goede aarde: mensen willen graag betrokken worden bij hun stad.
	 
	-

	De verschillende gesprekken laten de overlast zien, die mensen ervaren van de auto in de stad. Maar ook de noodzaak van goed vervoer binnen en buiten de stad – vlot, schoon, betaalbaar en veilig – dat voor iedereen beschikbaar is. Of het nou gaat om een eigen (elektrische) auto, deelmobiliteit, elektrisch transport of een fijnmaziger OV. 
	-

	Mensen hebben niet alleen zorgen over de gevolgen van een autoluwe stad, zij zien ook nadrukkelijk kansen. Bovendien maken al die gesprekken duidelijk waar de accenten liggen per stadsdeel, zoals de roep om snelheidsbeperkingen op de Sloterweg in Nieuw-West, meer ruimte voor fiets en voetganger in Noord en het weren van bezoekers van evenementen die parkeren in de woonbuurten van Zuidoost. 
	-

	Daarnaast geeft het gesprek met de stad inzicht in welke onderwerpen juist om een stads-brede aanpak vragen, zoals een fijnmaziger OV, innovatieve oplossingen voor transport en distributie in de stad en pakketbezorging aan huis, en oplossingen voor bezoekersparkeren. Ook is nadrukkelijk het belang van samenhangend beleid genoemd, om een waterbedeffect te voorkomen. Zo vrezen sommige bewoners in de stadsdelen buiten de ring dat zij overlast gaan krijgen door autoluwe maatregelen in de binnenstad.
	 
	-

	Rapportage en besluitvorming
	De opbrengsten van het gesprek met de stad staan gebundeld in deze rapportage met kwalitatieve gegevens, gespreksverslagen, tekeningen en foto’s. In de bijlagen staat een overzicht van alle reacties die tijdens het gesprek met de stadsdelen zijn opgehaald.
	-
	-

	Input Agenda Amsterdam Autoluw
	Alle kennis, ideeën en ervaringen vormen een belangrijke bron voor de Agenda Amsterdam Autoluw. Met plannen voor de korte én lange termijn, in de vorm van maatregelen, pilots en experimenten. Na vaststelling van de Agenda Amsterdam Autoluw kunnen projecten, pilots en onderzoeken worden uitgewerkt. Deze hebben elk vervolgens een traject waarin samenwerking met de buurt en belanghebbenden wordt gezocht.
	-

	Leeswijzer
	Wat is nodig om Amsterdam leefbaar en toegankelijk te houden? Deze vraag staat centraal in de rapportage over de verschillende gesprekken die zijn gevoerd over een autoluwe stad. Samen met experts en het publiek is gezocht naar antwoorden, wensen en nieuwe ideeën voor de autoluwe ambitie van Amsterdam.
	-
	-

	Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de belangrijkste inzichten uit de verschillende gesprekken.
	In hoofdstuk 3 staan de opbrengsten van de 7 stadsdelen samen, en per stadsdeel de belangrijkste ideeën, zorgen en dilemma’s van bewoners en ondernemers over een autoluwe stad, aangevuld met een overzicht van veelgenoemde suggesties. Afsluitend staan in dit hoofdstuk de reacties op de resultaten en eigen bevindingen van stadsdeelbestuurders en commissieleden over dit onderwerp. Bijlage 1 geeft een compleet overzicht van suggesties uit alle stadsdelen en antwoorden hierop vanuit de gemeente.
	 
	-

	Daarna volgt in hoofdstuk 4 het verslag van twee stadsconferenties. Aan de hand van stellingen gingen experts, belangenverenigingen, vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers, forensen en bezoekers en partners uit de vervoerregio met elkaar in gesprek. 
	-
	-

	Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van gevoerde gesprekken met deskundigen: een ambte-lijke regionale sessie en mobiliteitspanel met vertegenwoordigers van vervoersbedrijven en bedrijfsleven.
	 

	Als aanvulling op de stadsdeelbijeenkomsten geven straatinterviews door heel Amsterdam in hoofdstuk 6 een beeld van het autogebruik van Amsterdammers en hun ideeën over wat nodig is voor autoluwe stad.
	Tot slot bevat hoofdstuk 7 een weergave van de internationale conferentie over autoluw. De Reisgids autoluw met een overzicht van lessen uit 13 Europese steden is als bijlage 4 opgenomen.
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	Samenvatting resultaten
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	Wat valt op?
	Wat valt op?
	De meeste onderwerpen die tijdens de stadsdeelgesprekken ter sprake kwamen, spelen in meer of mindere mate in alle stadsdelen. Per stadsdeel liggen de accenten anders. Ook de stadsconferenties en straatinterviews bevestigen dit beeld. 
	-
	-

	Auto (taxi), vrachtverkeer en scooter
	Al vanaf 1992 toen een meerderheid van inwoners stemde voor een autoluwe stad, is de hoeveelheid autoverkeer afgenomen. De afgelopen jaren kwam deze ontwikkeling in een stroomversnelling door een aantal autoluwe ingrepen in het centrum. Toch is de stad grotendeels nog ingericht op doorstroming van auto’s en parkeren, en dus minder op fietsers en voetgangers, mensen met een (visuele) beperking en rolstoelgebruikers. Dat geldt nog sterker als je in Noord woont of buiten de ring in Nieuw-West en Zuidoost. Hier
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	Parkeren en P+R
	Er is naast begrip ook onbegrip over het minderen met de uitgifte van vergunningen en het opheffen van parkeerplekken op straat. Bestaande parkeergarages beter benutten is volgens centrumbewoners een deel van de oplossing: dit levert bewoners een parkeerplek op, én er komt ruimte vrij op straat omdat bewoners hier niet meer hoeven parkeren. Over het algemeen kunnen bezoekers het beste parkeren aan de rand van de stad, is het idee, in P+R of (ondergrondse) parkeergarages. Vooral als het gaat om evenementen e
	 
	-
	-
	-

	Fiets, voetganger, mensen met een beperking
	Mensen met een beperking, fietsers en voetgangers concurreren met elkaar om de weinige ruimte die de auto overlaat. De roep om meer ruimte voor deze groepen klinkt dan ook luid in alle stadsdelen door. Buiten de ring staan sommige wegen en fietsroutes bekend als druk en onveilig. Autoluw is dé kans om de koe bij de hoorns te vatten: door het herinrichten van straten als auto-te-gast, invoeren van snelheidsbeperkingen met drempels of 30 km-zones, verbreden van fietspaden en stoepen zonder foutgeparkeerde fie
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	OV: tram, bus, metro, Opstapper
	Overal is behoefte aan meer en beter OV, op welke manier verschilt per stadsdeel. Suggesties als goedkoper, fijnmaziger, meer haltes, frequenter en langer kwamen vaak voorbij in Noord en de stadsdelen buiten de ring. Vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn hebben hier baat bij. De Noord/Zuidlijn zien velen (in Noord) als een verbetering, tegelijkertijd zijn andere OV-lijnen hier verdwenen of rijden minder frequent. Mensen willen niet alleen met de tram, bus en metro van en naar het centrum kunnen, z
	-
	-

	Transport en logistiek
	Iedereen heeft te maken met busjes van bouwvakkers en pakketbezorgers aan huis, maar in het centrum en de stadsdelen binnen de ring leidt dat nogal eens tot opstoppingen. Bovendien zorgt het bevoorraden van horeca en winkels in de stad voor luchtvervuiling door vrachtverkeer. Aangezien de logistieke sector flink groeit, zijn echte innovatieve oplossingen nodig, zoals distributiehubs aan de rand van de stad en milieuzones waar vervoerders hun pakketten en (deel)lading afleveren en overladen. Vanaf hier kan h
	-

	Schone lucht en verkeersveiligheid
	Hoe mensen staan tegenover minder auto’s in de stad, en wat ze zelf bereid zijn te doen en laten: dat kwam ook aan de orde tijdens 264 straatinterviews op drukke plekken in de stad. De helft van deze groep geeft aan bereid te zijn om de auto aan de rand van de stad of in een parkeergarage te parkeren, en in de stad verder te reizen met het OV of fiets; 29% is hier niet toe bereid. Meer dan de helft van de groep (58%) die een auto bezit, is bereid om voor een ander vervoermiddel dan de auto te kiezen als Ams
	 

	Wat speelt mee?
	De gesprekken met professionals in de regio en internationaal leveren weer andere aandachtspunten op: vanuit de invalshoek van een vervoerder, ondernemer, deskundige en overheid.
	-
	-

	Over grenzen heen kijken
	Ook de regionale impact is besproken. Dagelijks reizen 280 duizend forensen naar Amsterdam, bijna 120 duizend Amsterdammers gaan de stad uit. De meesten gebruiken hiervoor de auto. Vervoerders, gemeente en Rijk spraken over de bereikbaarheid van de regio, over hinder voorkomen in de regio door autoluwe maatregelen, en wat nodig is om de groei van het autoverkeer te beperken. Verbeteren van het openbaar vervoer van deur tot deur, inzetten op gedragsverandering en samenwerking tussen overheden over gemeentegr
	-
	-
	-
	-

	Aanzet tot samenwerking
	Mobiliteitsexperts, ondernemers en vervoerders onderschrijven in een gesprek met wethouder Dijksma de doelstellingen van de Agenda Autoluw. Zij denken en doen graag actief mee. Wel vragen zij aandacht voor de weg en ernaartoe en het tempo. Dit gesprek is vooral een aanzet voor verdere samenwerking.
	-

	Oog voor mobiliteitsgeluk
	Tijdens de International Meetup kwamen inspirerend praktijkvoorbeelden voorbij, zoals mobiliteitsgeluk. Een andere manier om het succes van autoluw te bepalen. Door in plaats van aantal opgeheven parkeerplaatsen te tellen, ook oog te hebben voor een veranderende waardering voor mobiliteit. Een andere les is het belang van bewoners vroegtijdig betrekken: zij zijn het die de autoluwe maatregelen moeten omarmen. En: goed nadenken wat de gevolgen van herinrichten van de openbare ruimte zijn voor OV, fiets en vo
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	Gesprek in 7 stadsdelen
	Gesprek in 7 stadsdelen


	Stadsdeelgesprekken 
	Stadsdeelgesprekken 
	Om ruimte te geven aan verschillende mensen, groeperingen en geluiden in de stad, is in elk stadsdeel een aparte bijeenkomst georganiseerd. Uitgangspunt was het laten ontstaan van een dialoog over een leefbare en toegankelijke stad. 
	-

	Wereldcafé-methodiek
	Elke bijeenkomst startte met een welkom en toelichting van de dagelijks bestuurder, over de noodzaak van een autoluwe stad en recente maatregelen (zoals terugdringen aantal parkeerplaatsen) en een toelichting op feiten en cijfers over het autogebruik in Amsterdam. Vervolgens gingen bewoners en ondernemers met elkaar om tafel over dit thema. Dit gebeurde aan de hand van de Wereldcafé-methodiek. Dit is een informele werkwijze waarbij onder begeleiding van een tafelleider een gericht, maar open gesprek plaatsv
	-
	-

	Gesprek in drie rondes
	De centrale vraag was: hoe kunnen we Amsterdam leefbaar en toegankelijk houden? Aan de hand van de volgende drie deelvragen gingen deelnemers in gesprek:
	-

	-   Hoe kijkt u aan tegen de verdeling van de openbare ruimte in de stad/uw stadsdeel?
	-

	-  Wat heeft u nodig om de auto te laten staan of weg te doen?
	-  Welke maatregel moet de gemeente volgens u als eerste nemen?
	Na circa 20 minuten rouleren de deelnemers van tafel totdat iedereen na drie rondes op elk thema zijn of haar input heeft geleverd.
	Schrijf het op!
	Elke tafel was bedekt met een papieren tafelkleed en voorzien van stiften. Iedereen kon zijn of haar ideeën, inzichten, vragen, zorgen of dilemma’s op het tafelkleed schrijven of tekenen. Taak van de gespreksleider was om de deelnemers hiertoe actief uit te nodigen. Want: niet opgeschreven = niet meegenomen. 
	-

	Opbrengst stadsdeelgesprekken
	Na afloop zijn alle tafelkleden uitgewerkt. Dit leverde een scala aan ideeën, wensen, zorgen, vragen, aandachtspunten en suggesties op. Voor fiets, voetganger, OV en auto. Voor de korte en de lange termijn. Van eenvoudig tot ingrijpend. Veel wensen en aandachtspunten zijn in alle stadsdelen genoemd, een aantal zijn stadsdeelspecifiek. Hiermee is een eerste aanzet gedaan om in kaart te brengen wat er leeft onder Amsterdammers.
	-

	Communicatie
	Stadsdelen nodigden hun bewoners en ondernemers uit voor de bijeenkomst. Via een bedankmail met de belangrijkste opbrengsten zijn alle deelnemers bedankt voor hun inbreng. De complete opbrengst van alle stadsdeelgesprekken is verwerkt in een overzicht, die als bijlage 1 bij deze rapportage is opgenomen.
	-
	-
	-
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	Wanneer wordt tijdens bijeenkomsten de 
	Wanneer wordt tijdens bijeenkomsten de 
	meest interessante informatie uitgewisseld? In 
	de pauze en tijdens de netwerkborrel. Zonder 
	officiële agendasturing zoeken mensen elkaar 
	op in kleine groepjes, hiërarchische verschillen 
	worden kleiner. Mensen maken gebruik van 
	de ruimte om een goed gesprek aan te gaan. 
	Omdat deze gesprekken zich vaak voordoen 
	aan de randen van een bijeenkomst, blijven de 
	resultaten ook daar. Het Wereldcafé is een van 
	de mogelijkheden om wél van deze resultaten 
	gebruik te maken, door een goed gesprek tot 
	stand te brengen.


	De resultaten
	De resultaten
	Geluiden uit de stadsdelen
	Bewoners en ondernemers grepen hun kans en deelden hun zorgen én wensen. Per stadsdeel kwamen vaak dezelfde onderwerpen naar voren, aangevuld met stadsdeelspecifieke onderwerpen en wensen. De resultaten zijn kwalitatief van aard. Omdat het hier niet om kwantitatieve data gaat kunnen hier geen ‘harde’ uitspraken over worden gedaan. Wel is via een methode van inventarisatie in beeld gebracht welke onderwerpen per stadsdeel vooral aan bod kwamen.
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	Vraag 1
	Vraag 1
	Hoe kijkt u aan tegen de verdeling van de openbare ruimte in uw stadsdeel?
	Centrum:  autovrije gebieden, parkeren en parkeerbeleid en meer ruimte voor voetgangers en fietser
	West:  meer groen, gebieden meer inrichten voor de fietsers en voetgangers
	Zuid:   meer ruimte voor fietsers en voetgangers, parkeren, parkeerbeleid en groen
	Oost:    het fietsen veiliger maken, aantrekkelijke zitplekken creëren en meer ruimte voor voetgangers
	Noord:    meer groen, verbeteringen van het OV en aanpassingen aan wegen en stoepen (meer ruimte voor fietsers en voetgangers)
	Nieuw-West: het aanpakken van sluiproutes en verkeer
	Zuidoost:  meer, frequenter en goedkoper OV, parkeren en parkeerbeleid en P+R
	Vraag 2
	Wat heeft u nodig om de auto te laten staan/ weg te doen?
	Centrum:  het inzetten nieuwe OV- en vervoersvormen en het verbeteren van OV
	West:   deelmobiliteit, P+R en beter en goedkoper OV
	Zuid:   beter OV, parkeren fietsen, elektrisch vervoer en beloning en beïnvloeding
	Oost:   beter OV, beperken nieuwe vergunningen en betaalbare deelauto’s
	Noord:   beter OV, handhaving en parkeren
	Nieuw-West: meer OV en plekken om de fiets te kunnen stallen
	Zuidoost:  meer, frequenter, veiliger en goedkoper/ gratis OV en deelmobiliteit
	Vraag 3
	Welke maatregelen moet de gemeente als eerste nemen?
	Centrum:  handhaving, meer aandacht en ruimte voor de fiets en voetganger en meer/beter OV
	West:   meer/beter OV, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, autovrije gebieden, sluiproutes en pakketbezorging 
	Zuid:   meer/beter OV, pakketbezorging, parkeerplekken en vergunningen
	Oost:   het stoppen van de uitgifte van parkeervergunningen
	Noord:   meer/beter OV, parkeerbeleid en vergunningen en P+R
	Zuidoost:   meer/beter en goedkoper OV, werken in de buurt en weren van auto’s van bedrijven, forensen en scholen
	Nieuw-West:  meer OV, handhaving (snelheid, parkeren), max. snelheid verlagen en veiligheid Sloterweg

	Meest genoemde suggesties stadsdelen samen
	Meest genoemde suggesties stadsdelen samen
	Meest genoemde suggesties stadsdelen samen


	Hieronder de onderwerpen die in alle stadsdelen samen het meeste genoemd zijn. Deze grafieken geven geen exacte aantallen, omdat het om losse uitspraken gaat waarbij de context niet altijd direct duidelijk is. Wel geeft het een globaal beeld van de onderwerpen die genoemd zijn.
	Hieronder de onderwerpen die in alle stadsdelen samen het meeste genoemd zijn. Deze grafieken geven geen exacte aantallen, omdat het om losse uitspraken gaat waarbij de context niet altijd direct duidelijk is. Wel geeft het een globaal beeld van de onderwerpen die genoemd zijn.
	-
	-


	Vraag 1
	Vraag 1
	Hoe kijkt u aan tegen de verdeling van de openbare ruimte in uw stadsdeel?
	Het parkeren van auto’s, meer ruimte voor voetganger, fiets en groen, een beter OV en handhaving zijn aandachtspunten die in alle stadsdelen vaak zijn genoemd. 

	Vraag 2
	Vraag 2
	Wat heeft u nodig om de auto te laten staan of weg te doen?
	Meer, beter en goedkoper openbaar vervoer en deelmobiliteit worden door alle stadsdelen genoemd. Zie onderstaande grafiek voor de andere onderwerpen die ook aan bod kwamen.

	Goedkoper OV (meer, frequenter, beter)DeelmobiliteitKosten OVParkeren auto's (beleid, garages)P+RBeloning/beinvloedingParkeren fietsenInclusiviteitFietspadenHandhavingParkeervergunningenNieuwe vervoersvormen
	Parkeren auto's (beleid, vergunningen, garages)GroenAutovrije gebiedenGoedkoper OV (meer, frequenter, beter, kosten)SluiproutesHandhaving (snelheid, parkeren, vrachtverkeer)Parkeren fietsenFietspadenDeelmobiliteitMax snelheid verlagenBezoekers en toeristen minder met autoPakketbezorgingMeer ruimte voetganger en fiets
	Vraag 3
	Vraag 3
	Welke maatregelen moet de gemeente als eerste nemen?
	 

	In alle stadsdelen vindt men dat de gemeente Amsterdam als eerste maatregelen zou moeten nemen op het gebied van openbaar vervoer en parkeren.

	edkper  eerretereterHadag eedparkereer rmte etgager e etsrkere eedste tetektrs rkeeretspade e parkere etseseed ragepreskketerggrkeerrggete geedeekers e terste mder met arkeergaragesgeedgemtetrer r ter
	Toelichting bij categorieën:
	Toelichting bij categorieën:
	−  Beloning/beïnvloeding omvat onder meer: beloning om de auto in te ruilen, inruil bevorderen, inleverbonus
	−  Nieuwe vervoersvormen omvat onder meer: belbus, Opstapper, watertaxi, monorail, fluisterbootje
	−  Inclusiviteit omvat onder meer de toegankelijkheid van de stad voor ouderen, mindervaliden en mensen met een visuele beperking.
	−  Autovrije gebieden is inclusief auto te gast
	−  Maximumsnelheid verlagen is inclusief 30 km-zone 

	Overeenkomsten en verschillen
	Overeenkomsten en verschillen
	De meeste onderwerpen spelen – in meer of mindere mate – in alle stadsdelen. De accenten per stadsdeel verschillen, afhankelijk van de ligging (binnen of buiten de ring) en aanwezige infrastructuur (doorgaande verkeersroutes, fietsnetwerk, bestemmingsverkeer, OV-netwerk), stedenbouw en functies (wonen, winkels, kantoren, uitgaan, hoog- of laagbouw), inrichting van de openbare ruimte (stoep, fietspad, parkeerplekken, groen, spelen, etc.) en bevolkingssamenstelling.
	Stadsbreed
	In alle stadsdelen geldt dat parkeren van auto’s, meer ruimte voor voetganger, fiets en groen, een beter OV, meer en minder terrassen en handhaving belangrijke aandachtspunten zijn bij de verdeling van de openbare ruimte. Naast een fijnmazig OV zien mensen deelmobiliteit als een goed alternatief. Meer, beter en goedkoper openbaar vervoer is volgens bewoners wat als eerste nodig is om de auto te laten staan of zelfs weg te doen, gevolgd door maatregelen op het gebied van parkeren.
	Centrum | binnen de ring
	Wat opvalt is dat met name binnen de ring de roep om méér ruimte voor de voetganger en fietser sterk klinkt. Dit kan door het verbreden van stoepen en fietspaden, straten inrichten tot auto-te-gast of 30 km-zones, maar ook door het aanwijzen van autovrije gebieden in het centrum. Ook meer groen en fietsparkeerplekken zijn vaak genoemd. In het centrum en stadsdeel Zuid zijn parkeren en parkeerbeleid belangrijke aandachtspunten, zowel voor bewoners als ondernemers. Een beter OV in combinatie met deelmobilitei
	Noord | Nieuw-West | Zuidoost 
	Deze stadsdelen zijn vooral ingericht op de auto. Meer, frequenter en goedkoper OV is in stadsdelen buiten de ring dan ook de grootste gemene deler. Opvallend is de grote ergernis over hardrijders en vrachtverkeer in stadsdeel Nieuw-West (Sloterweg, Osdorperweg) en onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. De maximumsnelheid verlagen is dan ook een nadrukkelijke wens, en hierop handhaven. Handhaven is over het algemeen een belangrijk aandachtspunt, op snelheid in Nieuw-West en foutparkeerders in Noor
	-


	Impressie per stadsdeel
	Impressie per stadsdeel
	Impressie per stadsdeel


	Artifact
	Stadsdeel Centrum 
	Stadsdeel Centrum 
	Stadsdeel Centrum 


	Dat het onderwerp autoluw leeft, blijkt uit het groot aantal aanmeldingen voor het eerste stadsdeelgesprek op 28 maart in de Rode Hoed voor stadsdeel Centrum. De grote opkomst was aanleiding om een tweede bijeenkomst te organiseren op 16 april in de Voormalige Stadstimmertuin.
	Dat het onderwerp autoluw leeft, blijkt uit het groot aantal aanmeldingen voor het eerste stadsdeelgesprek op 28 maart in de Rode Hoed voor stadsdeel Centrum. De grote opkomst was aanleiding om een tweede bijeenkomst te organiseren op 16 april in de Voormalige Stadstimmertuin.

	“  Voer overal 30 km-zones in”
	“  Voer overal 30 km-zones in”
	 


	“  Wijs auto’s met een interactief verkeerssysteem via de snelste route de stad uit”
	“  Wijs auto’s met een interactief verkeerssysteem via de snelste route de stad uit”

	“  De Opstapper terug!”
	“  De Opstapper terug!”

	“  Zet bewoners op de eerste plaats”
	“  Zet bewoners op de eerste plaats”

	Artifact
	Stadsdeel Centrum 
	Stadsdeel Centrum 
	Stadsdeel Centrum 
	/ 28 maart in de Rode Hoed


	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Een belangrijk issue is het spanningsveld tussen toerisme en bewoners: de vele bezoekers, bussen en het autoverkeer in de binnenstad. Vrijwel iedereen was het erover eens dat hier iets aan moet gebeuren. In hoeverre je autogebruik überhaupt moet faciliteren, zien mensen als een dilemma. Er was veel animo voor de invoering van snelheidsbeperkingen en meer ruimte voor fiets en voetganger: 30 km-zones en straten ingericht als auto-te-gast, en stoepen zonder obstakels zoals terrassen en geparkeerde fietsers en 
	 
	 
	-
	-

	Er leeft ook onbegrip over het opheffen van parkeerplekken en vergunningen. De auto is niet alleen een last, vindt men, maar ook noodzaak en vrijheid: voor werk, weekenden en mantelzorg. Bovendien leeft de vrees dat autobezit straks alleen iets voor de rijke Amsterdammer wordt. Andere zorgen gaan over een slechte doorstroming van het verkeer door autoluwe maatregelen en overlast van nog meer fietsers die soms weinig rekening houden met de rest.
	-

	Suggesties samengevat
	•  De Opstapper terug, en een beter, fijnmazig, goedkoper OV met meer haltes.
	•  Goede verbindingen binnen de stad, en het OV doortrekken naar de regio.
	•  Snelheid omlaag en meer 30 km-zones en knips en lussen* op doorgaande routes.
	•  Meer en gevarieerde deelmobiliteiten voor auto, fiets.
	•  Rolstoelvriendelijker inrichten en meer vrije stoepruimte.
	•  Centraliseren en elektrificeren van (pakket)bezorgingen leveranciers.
	•  Ophalen van vuilnis en vervoer van (bouw)materialen in kleine auto’s, of via het water.
	•  P+R aan de rand van de stad of van het centrum, in combinatie met een OV-ticket.
	-

	•  Aparte parkeervakken voor Biro’s en scooters.
	•  (Ondergrondse) parkeergarages voor bewoners die veilig en goed bereikbaar zijn.
	•  Belangen van bewoners boven die van toeristen.
	•  Maatwerk in bezoekersparkeren: wie mag en hoe lang? En tegen welk tarief? 
	•  Fietsparkeergarages, het fietsplaatje terug en fietsen registeren zodat je weet van wie een (wees)fiets is als deze in de weg staat.
	•  Taxi’s en bootjes elektrisch, liefst morgen al! 
	•  Meer handhaven, met nieuwe technieken en handhavers die goed zijn opgeleid.
	•  Ook kijken naar gedrag en dit sturen door een slimme inrichting van de openbare ruimte met groen.
	•  Een strook om honden uit te laten en meer afvalbakken.
	•  De lucht erin houden en niet alles opvullen in de openbare ruimte.
	•  Digitale verwijzingssysteem naar P+R en de snelste route de stad uit.
	Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.
	* Snelheidsbeperkende maatregelen in het autonetwerk
	* Snelheidsbeperkende maatregelen in het autonetwerk


	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Stadsdeel Centrum 
	Stadsdeel Centrum 
	Stadsdeel Centrum 
	/ 16 april 2019 in Voormalige Stadstimmertuin


	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Hoe zorg je ervoor dat bewoners op de eerste plaats staan? Voor velen was dit de belangrijkste vraag deze avond. Ook deze avond klonk ergernis door over het groeiende toerisme. In de Kalverstraat en Nieuwendijk zie je bijna geen Amsterdammers meer. Daarnaast uitten mensen zorgen over de eigen mobiliteit in een autoluwe stad: hoe kom je als bewoner de stad in en uit? Hoe breng je de kinderen naar school? En hoe komt de mantelzorger bij je thuis?
	-

	Bewoners zien ook kansen: door meer of het beter benutten van parkeergarages voor auto en (deel)fiets, zodat op straat extra ruimte vrijkomt. Tegelijk klonk de roep om meer ruimte. En de oproep om die vrijgekomen ruimte ook eens leeg te houden in plaats van weer een nieuw terras of parkeerplek erbij. Mensen willen ook dat het echt iets oplevert als ze de auto en parkeervergunning wegdoen: bijvoorbeeld meer groen, fietsenrekken of een laad- en losplek erbij. Maar ook een regeling voor spijtoptanten is wensel
	-
	-

	Suggesties samengevat
	•   Zet bewoners op de eerste plaats! Kalverstraat en Nieuwendijk zijn pure toeristenstraten: hier komt geen enkele Amsterdammer meer, ook omdat je niet je gekochte spullen kan inladen. 
	•   Meer parkeergarages voor auto’s én fietsen, daar win je veel ruimte mee. 
	•   Hou ruimte die vrijkomt ook eens leeg in plaats van weer een terras of parkeerplek voor fiets en scooter erbij.
	•   Zorg voor huurfietsen of deelfietsen bij parkeergarages. Binnenstadbewoners die de auto in een parkeergarage parkeren in plaats van voor de deur, kunnen dan gemakkelijk met de fiets naar huis.
	-

	•   Beter benutten van bestaande parkeergarages. Nu zijn de plekken van bewoners vaak vol en moet je weer weg om op straat een plekje te zoeken, terwijl er nog wel lege plekken zijn. 
	•   Het water wordt onvoldoende benut, gebruik de ruimte langs de kades voor op- en afstapvoorzieningen, laden en lossen goederen, afvalinzameling, etc. 
	-

	•   Breng de wielklem terug, vooral voor touringcars en auto’s van toeristen. 
	•   Er is vraag naar meer parkeergarages in de stad en daarbuiten, om auto’s (van bezoekers) van de straat of buiten de stad te houden.
	•   Zorg voor goede alternatieven: deelauto’s, deelfietsen, goedkoper deelvervoer, parkeren op afstand met een financiële regeling, de Opstapper terug, en meer OV. 
	-

	•   Sociale veiligheid en verkeersveiligheid moeten op orde zijn, dan ben je eerder bereid om ook ’s avonds op de fiets te stappen of naar een OV-halte te lopen die niet naast de deur ligt. 
	 

	•   Meer buurtwinkels, bijvoorbeeld op Westerdokseiland: als je hier naar de winkel wil moet je naar de Haarlemmerstraat en pak je toch snel de auto. 
	-

	•   Als je je auto wegdoet, moet het ook écht iets opleveren. Meer groen zoals in de Voormalige Stadstimmertuin om foutparkeren te voorkomen. Of een fietsenrek of laden en los-plek, als het maar géén parkeerplek voor bezoekers is. 
	•   Verlaag de drempel om je auto weg te doen met een spijtoptantenregeling: als je je vergunning inlevert en daar spijt van krijgt, mag je daar – ongelimiteerd – op terugkomen en je vergunning terugkrijgen.
	 
	-

	Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	“ Op de Sloterweg is het voor fietsers niet te doen”
	“ Op de Sloterweg is het voor fietsers niet te doen”

	“  Nieuw-West is niet de parkeerplaats van Amsterdam”
	“  Nieuw-West is niet de parkeerplaats van Amsterdam”

	“  Nobel streven deze avond, maar wat gebeurt er dan aan handhaving?”
	“  Nobel streven deze avond, maar wat gebeurt er dan aan handhaving?”

	Artifact
	Stadsdeel Nieuw-West
	Stadsdeel Nieuw-West
	Stadsdeel Nieuw-West
	 / 1 april 2019 in de Meervaart


	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Is autoluw een zorg of een kans? Deze kwestie stond centraal bij het stadsdeelgesprek in Nieuw-West. Een breedgedeelde zorg was de vraag of een toegankelijke stad vooral over het centrum gaat, of toch ook over Nieuw-West. Bewoners vrezen dat hun stadsdeel overloopgebied wordt voor bussen en verkeer uit de binnenstad. Ook voert een aantal bewoners al 5 jaar strijd voor een beter en frequenter openbaar vervoer, echter zonder resultaat.
	Daarnaast klonk een luide roep om snelheidsmaatregelen en beter handhaven op de Sloterweg en Osdorperweg. Hoewel deze wegen onderdeel van een hoofdfietsroute zouden zijn, durven maar weinigen hier te fietsen. Volgens bewoners is autoluw dé kans om deze wegen die al jarenlang als gevaarlijk bekend staan, veiliger te maken. Dat geldt ook voor het toevoegen van meer groen en straten meer inrichten voor fietser en voetganger ten koste van de auto.
	Suggesties samengevat
	•  Voorkom dat Nieuw-West een overloopgebied wordt voor bussen en verkeer uit de binnenstad, en een sluiproute voor verkeer van buiten en parkeerplaats voor bezoekers van Schiphol.
	•  Grijp in bij Osdorperweg en Sloterweg: al jaren bekend als gevaarlijk en onveilig. 
	•  Een beter OV: fijnmaziger, ook binnen Nieuw-West, lijn 21 terug, meer tram- en bushaltes voor kortere loopafstanden, en betere oost-westverbindingen.
	-

	•  Minder ruimte voor de auto en de snelheid omlaag – meer ruimte voor fietser en voetganger: auto te gast-straat.
	-

	•  Meer en beter handhaven van snelheidsovertredingen.
	-

	•  Als gemeente consequent zijn met eigen beleid: dus geen extra parkeerplaatsen in Tuinen van West voor evenementen.
	-

	•  Meer groen, bestaand groen behouden (stoppen met het kappen van bomen) en natuurpark Vrije Geer dicht voor autoverkeer.
	-
	-

	•  Verbeter bij herinrichting van de openbare ruimte de toegankelijkheid voor blinden, slechtzienden en rolstoelgebruikers.
	•  Scooters ook buiten de ring van het fietspad af en op de weg, en de kleine ring sluiten.
	•  Fietsroutes veiliger en aantrekkelijker inrichten, zoals de Sloterweg.
	-

	•  Ook in Nieuw-West bewaakte fietsenstallingen (zoals in de binnenstad), bijvoorbeeld in het winkelcentrum.
	•  Stimuleren van gedragsverandering: fietser, scooter en automobilist.
	•  Meer autodelen, goede voorbeelden delen als inspiratie: samen met je buren de eigen auto’s inruilen voor een elektrische deelauto.
	•  Keuzevrijheid moet blijven: het is aan de gemeente om mensen te verleiden de auto te laten staan.
	Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Stadsdeel Oost
	Stadsdeel Oost
	Stadsdeel Oost
	 / 2 april 2019 in Stadsdeelkantoor Oost


	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Belangrijk thema in Oost is de verkeersdruk op doorgaande routes als de Middenweg, Wibaut-straat, Zuiderzeeweg. De noodzaak van autoluw wordt hier breed gedeeld, ook als dat betekent dat mensen straks geen eigen auto meer hebben. Hoe, daarover verschillen de meningen. De een vindt stoppen met nieuwe parkeervergunningen een goed idee, de ander is tegen. Dat geldt ook voor het wel of juist niet weghalen van parkeerplekken, zoals op de Weesperstraat.
	 
	-
	-

	Wat opviel is dat mensen vooral kansen zagen: door het herinrichten van straten ontstaat er plek voor meer groen en aantrekkelijke ontmoetingsplekken. Een andere kans is de Wibautstraat elke zondagochtend autovrij maken. En het organiseren van betaalbare alternatieven als deelauto’s per buurt. Belangrijk is wel dat zo’n aanpak integraal gebeurt. Bewoners vrezen anders voor een waterbedeffect naar naastgelegen stadsdelen. Ook aan de orde kwam de wens het vooral eerlijk te doen: autorijden mag niet alleen iet
	-
	-
	-

	Suggesties 
	•  Pak zaken integraal aan, anders krijg je een waterbedeffect. Voorkom dat het probleem zich verplaatst naar andere wijken in plaats van dat het wordt opgelost. 
	•  Meer vergroenen, want Oost is nu te stenig: bijvoorbeeld stoepen verleggen naar een kant, zodat er ruimte ontstaat voor het concentreren van groen aan de overkant. 
	•  Buurten en straten inrichten als woonerf: door het verspringen van de weg en concentreren van parkeerplekken ontstaan meer (groene) verblijfsplekken. 
	•  Elke zondagochtend de Wibautstraat en Noord-Zuidas als speel-, fiets- en wandelstraat.
	•  Voor kinderen: de levende klimboom, mét een zachte ondergrond.
	•  Infrastructuur zoveel mogelijk onder de grond: ook die oost-westlijn moet er komen! 
	•  Laten uitsterven van parkeervergunningen: geen vergunning meer afgeven en niet langer de mogelijkheid bieden om een auto te hebben in de stad. 
	-

	•  Voorkom dat een auto in de stad alleen iets voor de elite wordt. 
	•  Gebruik de CROW-richtlijnen en het VN-verdrag handicap voor een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid van de stad voor mensen met een beperking.
	-
	-

	•  Pleidooi voor gratis OV, en van-deur-tot-deur als uitgangspunt bij het uitbesteden van het OV. 
	•  Inzetten op buurtmobiliteit en buurtautootjes: want de auto blijft nodig voor familiebezoek aan de andere kant van het land. 
	•  Voorstanders van autoluw, pro-fiets en meer veiligheid zien heil in stoppen met de uitgifte van nieuwe parkeervergunningen: ontvang nieuwe bewoners met een goed informatiepakket over hoe we vervoer en mobiliteit dan wel doen met elkaar. 
	-

	•  Niet iedereen is blij als er bij nieuwbouw geen parkeervergunningen worden uitgegeven. 
	•  Organiseer het parkeren wel eerlijk, bijvoorbeeld met een sta-plicht voor bewoners in parkeergarages, om te voorkomen dat de plekken onderhands worden verkocht of verhuurd zoals bij Airbnb.
	-
	-

	Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	“  Zet in op buurtauto’s en buurtmobiliteit”
	“  Zet in op buurtauto’s en buurtmobiliteit”

	“  Ook die Oost/Westlijn moet er komen”
	“  Ook die Oost/Westlijn moet er komen”

	“ Pak autoluw integraal aan, anders krijg je een waterbedeffect”
	“ Pak autoluw integraal aan, anders krijg je een waterbedeffect”

	Artifact
	“ Prijsprikkels zorgen dat je de auto minder snel pakt”
	“ Prijsprikkels zorgen dat je de auto minder snel pakt”

	“  De auto moet wel voor iedereen betaalbaar blijven”
	“  De auto moet wel voor iedereen betaalbaar blijven”

	“  Voor je het weet ontstaan er sluiproutes door landelijk Noord”
	“  Voor je het weet ontstaan er sluiproutes door landelijk Noord”

	Artifact
	Stadsdeel Noord
	Stadsdeel Noord
	Stadsdeel Noord
	 / 3 april 2019 in Stadsdeelhuis Noord


	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	De auto is van oorsprong een belangrijk vervoermiddel in Noord. Nu er enorm wordt gebouwd, worden ook de wegen steeds drukker. Voor een aantal bewoners is dit aanleiding om het stadsbestuur te verzoeken vooral niet té veel te verdichten: mensen hebben immers ook ruimte nodig om met elkaar te leven. Ook klonk de roep te voorkomen dat nieuwe Noorderlingen de mensen die hier al wonen verdringen. Het verschil in hoe ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners van Noord tegen de autoluwe stad aankijken, lijkt een typisch kenmer
	-
	-
	-

	Een breed gedragen zorg is de verkeersveiligheid op en rond de hele brede wegen waar hard gereden wordt. Bewoners willen graag 30 km-zones invoeren, bijvoorbeeld voor de Meeuwenlaan, en deze inrichten voor auto-te-gast. Ook is er dringend behoefte aan meer ruimte voor fietser en voetganger. Maak het vooral aantrekkelijk, zeggen bewoners, zodat het ook léuk is om in Noord te fietsen en te lopen. Veelgehoorde klachten gaan over de veranderingen in het OV en de gevolgen voor ouderen en mensen die slecht ter be
	-
	-

	Suggesties 
	•  Verkeersveiligheid is een probleem: pak die hele brede wegen aan waar hard geracet wordt. Voer snelheidsmaatregelen en andere beperkingen in, zoals meer 30 km-zones.
	-

	•  Voorbeeld van een mooie oplossing: fietsstraten waar de auto te gast is en 30 km per uur mag. Kijk waar dat in Noord ook zou kunnen werken, zoals de Meeuwenlaan, of landelijk Noord. 
	•  Auto hoeft niet weg, wél is er behoefte aan rustiger rijgedrag, aangepast aan wat er in een buurt speelt zoals buitenspelende kinderen. 
	-

	•  Meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers, en goede fietsverbindingen binnen het stadsdeel. En maak het aantrekkelijk, zodat het leuk is om hier te fietsen en lopen. 
	-

	•  Een prikkelende oproep voor het stadsbestuur: zorg dat je niet te veel verdicht. Er is ook ruimte nodig om hier samen met elkaar te leven. 
	•  En zorg dat als een nieuwe wijk wordt ontwikkeld, de druk niet op de oude wijken wordt afgewenteld. Voorkom dat nieuwe Noorderlingen de mensen gaan verdringen die hier al wonen. 
	-
	-

	•  Het OV is met de Noord/Zuidlijn In het centrum van Noord ruim georganiseerd, maar naar de rest en de randen toe is dit een echt aandachtspunt, zeker in de avonduren. 
	-

	•  Gebruik prijsprikkels zodat je minder snel de auto pakt, daar staat tegenover de wens dat de auto betaalbaar blijft voor iedereen. 
	•  Aandacht voor de toegankelijkheid, voorkom sluiproutes voor doorgaand verkeer en files in landelijk Noord. 
	•  Tuindorpen zouden mooi autoluw gemaakt kunnen worden. 
	-

	•  Sociale cohesie is belangrijk: zorg dat ouderen en mensen slecht ter been goed bereikbaar blijven. 
	•  Probeer eerst autoluwe maatregelen uit op een plek, zodat het een beeld geeft wat autoluw kan betekenen. Zoals inrichten met pleintjes, speelgelegenheid, etc. 
	-

	•  Stop met pakketbezorging aan huis en kijk hoe het op een andere manier kan. Bijvoorbeeld verzamelen op 1 plek in de wijk.
	Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Stadsdeel Zuid
	Stadsdeel Zuid
	Stadsdeel Zuid
	 / 4 april 2019 in Circl


	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Bepaal de behoefte per buurt, zo was het devies in Zuid. Want elke buurt kent zijn eigen problemen en wensen. Zoals betere luchtkwaliteit op de Stadhouderskade of meer veiligheid op de Koninginneweg. En kijk per buurt en straat wat past en werkt. Want autoluw in De Pijp is wat anders dan in Buitenveldert. De suggesties van aanwezigen waren vaak oplossingsgericht, zoals deelmobiliteit per buurt, deelfietsen bij elk metrostation, een goed OV combineren met P+R aan de rand van de stad. Of mensen op weg helpen 
	-
	-
	-

	Veelgehoord in stadsdeel Zuid was de oproep om autoluw vooral sámen met bewoners en ondernemers te doen. Want de ene bewoner wil meer groen, de ander wil zo in zijn auto kunnen stappen. Een ondernemer wil een prachtig ingericht winkelgebied om te lopen en flaneren, een consument wil een goede plek waar hij de auto kwijt kan. Om die reden werd deze bottom up-methode geprezen. Dus niet als gemeente iets opleggen, maar wel stimuleren en ruimte geven. Ook ervaringen uit andere steden werden genoemd, zoals het N
	-
	-

	Suggesties 
	•  Stimuleer en geef ruimte aan bewonersinitiatieven, zoals het fantastische plan om met de buurt 200 auto’s in te ruilen voor 20 elektrische auto’s.
	-

	•  Zorg voor meer P+R aan de randen van de stad, met OV dat goed aansluit. Superhandig als je vroeg van buiten Amsterdam komt. Helaas zijn ze soms dicht, of vol omdat er een congres is. 
	•  Neem maatregelen per buurt. Amsterdam Zuid kent veel verschillende gebieden, met een eigen problematiek en wensen. Kijk wat de behoeften van bewoners en ondernemers zijn, en wat per buurt functioneert. 
	•  De een zegt: hup alle auto’s eruit, de ander wil zo in zijn auto kunnen stappen, en weer een ander wil meer groen. Kijk welke straten smaller kunnen en welke breed kunnen blijven. Kortom, zorg voor een stad in balans. 
	•  Maak meer gebruik van kleine elektrische vrachtauto’s en van overslagpunten in een hub. 
	-

	•  Kijk naar het New Yorkse model, waar ‘s nachts het laden en lossen plaatsvindt. Of naar het Delftse model, waarbij alleen ondernemers en bewoners in de binnenstad kunnen parkeren, en bezoekers alleen als ze een goede reden hebben – zoals mantelzorg. Camera’s controleren dit op kenteken. 
	•  Zet in op meer handhaving. Pak ook het fietsgedrag aan en doe het dan goed. 
	-

	•  Help mensen om het goede te doen. Faciliteer met fietsgarages zodat mensen fietsen netjes neer kunnen zetten. En kijk naar routes, een mooi ontwerp is prachtig maar het moet wel werken voor de bewoners en gebruikers van zo’n gebied. 
	•  Ga efficiënt om met de ruimte: het is nou eenmaal druk. Kijk hoeveel ruimte er nou echt nodig is voor de consument, en voor bewoners. Richt vanuit die invalshoek de openbare ruimte in. 
	-

	•  Verleid ondernemers om mee te doen, want de consument komt vaak met de auto. Door te kijken naar fiets, OV en auto. En door de consument te verleiden met een prachtig gebied om te winkelen, flaneren en lopen, naast goede plekken om de auto te parkeren. Kijk waar je samen kunt optrekken. 
	-
	-

	•  Richt echt grote parkeergarages in, zodat de autoluwe openbare ruimte echt mooi ingericht kan worden. Dat kost geld, maar geef dat er dan ook aan uit. Kijk ook eens hoe andere Europese steden dat doen. 
	•  Zet in op deelmobiliteit, extra deelfietsen, zoals de OV-fiets. Waarom heeft niet elk metrostation er een paar staan? 
	•  Zorg dat de overstap van de een naar de andere tram goed aansluit, als dat te lang duurt wordt zo’n reis heel onaantrekkelijk. 
	-

	•  Geef toeristen een OV-kaart, of zorg dat mensen die met de trein gaan daarna gratis met het stedelijk OV kunnen. 
	-

	•  Richt je niet alleen op de huidige autobezitters, maar ontmoedig ook aanstaande autobezitters die op punt staan een auto te kopen. Verleid ze tot uitstel van de aanschaf of tot deelmobiliteit. 
	•  Kijk of je niet-benutte parkeerplekken kunt gebruiken die mensen bij een appartement krijgen.
	Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

	Artifact
	“  Fantastisch initiatief: 200 auto’s omruilen voor 20 elektrische buurtauto’s”
	“  Fantastisch initiatief: 200 auto’s omruilen voor 20 elektrische buurtauto’s”
	 


	“ Verleid ondernemers om mee te doen, met een prachtig ingericht winkelgebied en ruimte om te parkeren”
	“ Verleid ondernemers om mee te doen, met een prachtig ingericht winkelgebied en ruimte om te parkeren”

	“ Pak ook het fietsgedrag eens aan, en doe dat goed”
	“ Pak ook het fietsgedrag eens aan, en doe dat goed”

	Artifact
	“  Combineer concerttickets met OV-kaartjes”
	“  Combineer concerttickets met OV-kaartjes”

	“ Soms is de auto goedkoper dan het OV”
	“ Soms is de auto goedkoper dan het OV”

	“  Met pendelbusjes hoeven bezoekers niet helemaal naar de Arena te lopen”
	“  Met pendelbusjes hoeven bezoekers niet helemaal naar de Arena te lopen”

	Artifact
	Stadsdeel Zuidoost
	Stadsdeel Zuidoost
	Stadsdeel Zuidoost
	 / 9 april 2019 in stadsdeelkantoor Zuidoost


	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Zuidoost is allesbehalve autoluw ingericht. Dat leidt in woonbuurten tot andere problemen dan in de kantoor- en uitgaansgebieden. Bewoners merken het vooral aan het vele forensenverkeer op de dreven, maar ook aan bezoekers die in hun straat parkeren tijdens evenementen. Een aantal bewoners vraagt zich af wat een autoluw gaat betekenen voor Zuidoost. Komen er meer transferia of ondergrondse parkeergarages? Of een goedkoper OV? Verbetert de veiligheid voor fiets en langzaam verkeer? Of komt het groen terug da
	-

	Mensen vinden het wel heel belangrijk dat Zuidoost toegankelijk blijft voor haar bewoners, Bijvoorbeeld door bezoekers uit de woonwijken te weren door het (her)inrichten van de openbare ruimte en door gebruik van innovatieve technieken als kentekenherkenning. Wat ook opvalt is de roep om meer lijnen, frequenter, goedkoper of zelfs gratis OV. Daarnaast kwam deelmobiliteit vaak voorbij, waaronder deeltaxi’s. En de waarschuwing om vooral ook rekening te houden met ouderen en mindervaliden. Mooi initiatief is d
	-
	-
	-

	Suggesties
	•  Wat betekent het voor Zuidoost als er meer P+R-plekken komen voor verkeer van buiten, om vandaar met het OV naar de stad te gaan? 
	•  Let op: geen transferia in woonwijken! 
	•  Zorg bij transferia voor OV-kaartjes of een busje dat je van het station naar je auto brengt. 
	•  Voorkom dat bezoekers kunnen parkeren in woonbuurten, en vervolgens naar de Arena of naar de binnenstad gaan. Richt hier de openbare ruimte op in en gebruik innovatieve manieren: bijvoorbeeld door alleen kentekens van bewoners toegang te geven tot een woonbuurt. 
	-

	•  Breng ondergrondse parkeergarages terug die door de sloop van flats zijn verdwenen. 
	•  Zet in op betaald parkeren, in combinatie met pendelvervoer, zodat mensen niet helemaal naar de Arena toe hoeven te lopen. Combineer concerttickets met OV-kaartjes. En zorg voor handhaving! 
	•  Zorg voor een OV dat echt goedkoper is dan de auto, soms is de auto nu goedkoper dan OV. 
	•  Maak een onderdoorgang voor fietsers onder de A9 door. 
	•  Een supergoed initiatief is de Boodschappenbus voor senioren van en naar de markt: is helemaal geregeld, helaas is er geen vrijwilliger als chauffeur te vinden. 
	-

	•  Hou het stadsdeel vooral bereikbaar en toegankelijk voor bewoners van Zuidoost, zodat de auto gebruiken en parkeren mogelijk blijft. 
	-

	•  Vergroot de veiligheid voor fietsers en ander langzaam rijdend verkeer. 
	•  Breng het vele groen terug dat verdwenen is waar Zuidoost om bekend stond. 
	•  Creëer dus ook banen in Zuidoost, daarmee voorkom je onnodig woon-werkverkeer. 
	•  Zorg dat GVB-kaartjes ook echt een uur of 24 uur geldig zijn, en je kaartje niet na een busrit van slechts 10 minuten na een uur verlopen is. Zo stimuleer je mensen om de auto thuis te laten. 
	 

	•  Stimuleer deeltaxi’s zodat meerdere mensen tegelijk in een taxi kunnen. 
	•  Voorkom zwerfafval door ’s avonds vuilnis op te halen: nu moeten mensen als ze van hun werk komen een paar uur wachten om de vuilnis buiten te kunnen zetten.
	-

	Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.
	 

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Stadsdeel West
	Stadsdeel West
	Stadsdeel West
	 / 11 april 2019 in De Nieuwe Liefde


	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	Ideeën, zorgen en dilemma’s
	In stadsdeel West lijkt de fiets voor de één deel van de oplossing, voor de ander onderdeel van het probleem. Bewoners vinden het positief dat fietsers weinig ruimte innemen en ervoor zorgen dat de stad open blijft. Tegelijk zijn er heel veel fietsen in de stad en staan her en der weesfietsen geparkeerd op de stoep. Dat wringt met de ruimte die voetgangers, spelende kinderen en rolstoelgebruikers nodig hebben, klonk de kritiek. Uiteindelijk zijn het niet de fietsers die oorzaak zijn van het probleem: maar m
	-

	Een van de genoemde oplossingen is een fietsdeelsysteem, het liefst geïntegreerd met het OV. En meer fietsstraten, 30 km-zones en brede stoepen voor de voetganger. Ook willen bewoners dat meer gehandhaafd wordt, maar dan wel op een positieve manier. En hoewel autoluw best wat sneller kan, vindt men wel dat een (deel)auto nodig blijft voor familiebezoek, gezinsritjes en vervoer van spullen of boodschappen. Een slapende vergunning zou net dat laatste duwtje kunnen zijn om de eigen auto weg te doen.
	-

	Suggesties
	•  Zorg voor geïntegreerd OV met deelauto’s en OV-fiets. Overstappen van OV op deelvervoer, alles op 1 pasje, zonder dat je deelfiets of -auto op dezelfde plek terug hoeft te zetten. 
	•  Introduceer de ‘slapende’ vergunning voor mensen die hun auto wegdoen. Een slapende vergunning geeft je recht op een vergunning als je weer een auto nodig hebt. Je komt dan niet weer onderaan de wachtlijst. 
	•  De auto is een dierbaar bezit, voor vervoer van gezin, spullen, boodschappen, familiebezoek elders in het land. Het enige alternatief is een auto die je kan delen, lenen, huren, of verderop parkeren. 
	•  Overal 30 km per uur, meer fietsstraten en brede fietspaden. 
	•  Handhaaf de beschikbaarheid van de stoep, er staan nu vaak voertuigen zoals Biro’s in de weg. Organiseer hier parkeerplaatsen voor, desnoods voor half geld. 
	•  Terrassen nemen veel ruimte in beslag. Maak de stoep breder en hou terrassen binnen de lijnen zodat mensen er goed langs kunnen. 
	•  Organiseer een pakkethub aan de rand van de stad voor alle pakketjes, om van daar via 1 systeem verder te distribueren. 
	 

	•  Voer belasting in voor rijwielen, of kentekenplaten zodat er minder fietsen en weesfietsen zijn in de stad. 
	-

	•  Sowieso meer groen in de openbare ruimte: is gezond en fijn, helpt tegen hittestress en zorgt voor een rainproof stad. 
	•  Ga positief handhaven dat fietsen niet in de weg staan, je veilig over de stoep kan als voetganger, kan spelen als kind of met een rolstoel. Bijvoorbeeld door een buurtconciërge die mensen op een positieve manier aanspreekt, dus geen straf. 
	-

	•  Introduceer een fietsdeelsysteem zodat je een fiets overal kan achterlaten en gebruiken, en je als Amsterdammer geen eigen fiets meer nodig hebt. 
	•  Maak duidelijk zichtbaar welke ruimte voor wie is: voor fietsers, parkeren, etc. En daarop handhaven. 
	•  Koester de fiets meer, wordt vaak negatief over gedaan. Fietsers en voetgangers concurreren om de weinige ruimte die auto’s overlaten. De fietser zorgt ervoor dat de stad open blijft en niet volloopt met auto’s. 
	•  Creëer ruimte op straat. In De Pijp zijn parkeerplaatsen weggehaald en auto’s naar een parkeergarage gegaan, zodat er nu voldoende ruimte is voor fietsers, parkeren en voetgangers. Eenrichtingsverkeer invoeren helpt ook. 
	-

	•  Bescherm voetgangers beter, en autoluw: dat kan wel sneller! 
	Een overzicht van alle suggesties staat in bijlage 1.

	Artifact
	Artifact
	“  Door een belasting op rijwielen, verminder je het aantal weesfietsen”
	“  Door een belasting op rijwielen, verminder je het aantal weesfietsen”

	“ Handig als je kan overstappen van OV naar deelauto of OV-fiets op 1 pasje”
	“ Handig als je kan overstappen van OV naar deelauto of OV-fiets op 1 pasje”
	 


	“ Mensen zijn bang hun vergunning kwijt te raken”
	“ Mensen zijn bang hun vergunning kwijt te raken”

	Artifact
	Stadsdeelbijeenkomst
	Stadsdeelbijeenkomst
	Stadsdeelbijeenkomst

	28 mei 2019
	28 mei 2019


	Stadsdeelbesturen
	Stadsdeelbesturen
	Stadsdeelbesturen


	Artifact
	Extra bijeenkomst Bestuur en commissies
	Extra bijeenkomst Bestuur en commissies
	Extra bijeenkomst Bestuur en commissies
	 / 28 mei 2019, Gymzaal Voormalige Stadstimmertuin 


	Informeren en uitwisselen
	Informeren en uitwisselen
	Na afronding van de stadsdeelgesprekken over de Agenda Amsterdam Autoluw is op 28 mei 2019 een extra bijeenkomst georganiseerd voor alle leden van de dagelijkse besturen en zeven stadsdeelcommissies in Amsterdam. Hier zijn de opgehaalde resultaten per stadsdeel gepresenteerd en besproken: de reacties en zorgen uit de stad, wat er in de verschillende stadsdelen speelt en elkaars ideeën. Er was veel herkenning. De bestuurders en commissieleden hadden ook aanvullingen en inhoudelijke aanscherpingen voor de ver
	Aanvullingen van bestuurders
	In grote lijnen vragen dagelijks bestuurders en commissieleden extra aandacht voor:
	•  een fijnmaziger en goedkoper OV, en specifiek de inzet van (lijn)bussen als mogelijke oplossingsrichting
	•  het op orde krijgen van alternatieven voor autogebruik vóór het verder autoluw maken van de stad, onder andere door:
	 -  uitbreiding van de bedieningstijden, frequentie en/of dekking van het OV
	 -  uitbreiding van deelvervoer 
	 -  wel ruimte te laten voor diegenen die afhankelijk zijn of kiezen voor gebruik van een privéauto
	•  de kosten van parkeren en autogebruik: door bewoners en ondernemers niet op hoge kosten te jagen en rekening te houden met gedane investeringen door ondernemers
	•  de herinrichting van vrijgekomen ruimte na het opheffen van parkeerplekken, door gebiedsgericht maatwerk en in overleg met de buurt
	-

	•  het centraal stellen van bewoners(belangen) en faciliteren van buurtparticipatie

	Artifact
	Bijeenkomst stadsdeelbesturen
	Bijeenkomst stadsdeelbesturen
	Over het gesprek met de stad
	Wat: over proces en opbrengsten, reacties en zorgen uit de stad
	Doel: informeren en betrekken
	Wie: leden van het dagelijks bestuur en stadsdeelcommissies

	Artifact
	Artifact
	Stadsconferentie
	Stadsconferentie
	Stadsconferentie

	Pakhuis De Zwijger
	Pakhuis De Zwijger

	25 april 2019
	25 april 2019


	“  Maak van Brouwersgracht tot Amstel een prachtige wandelpromenade”
	“  Maak van Brouwersgracht tot Amstel een prachtige wandelpromenade”

	“  Met Cargo bikes kun je de hele dag pakketten afleveren met 0 emissie”
	“  Met Cargo bikes kun je de hele dag pakketten afleveren met 0 emissie”

	“  Laten we leren van wat al eerder is gedaan”
	“  Laten we leren van wat al eerder is gedaan”

	“  Zorgen ophaalpunten niet voor overlast, als het er zo druk wordt?”
	“  Zorgen ophaalpunten niet voor overlast, als het er zo druk wordt?”

	4
	4
	4


	Stadsconferenties
	Stadsconferenties
	Stadsconferenties


	Stadsbrede belangen en perspectieven
	Stadsbrede belangen en perspectieven
	Het stadsbestuur wilde naast bewoners en ondernemers in de stadsdelen, ook het gesprek voeren met experts, professionals en belangenverenigingen (van forensen, bezoekers, bewoners en ondernemers) en vervoerspartners in de regio. Op 6 februari en 25 april vonden twee stadsconferenties plaats in Pakhuis de Zwijger: over wat nodig is om Amsterdam leefbaar en toegankelijk te houden, en hoe het vervoer van en naar Amsterdam goed te regelen.

	Stadsconferentie 1
	Stadsconferentie 1
	Stadsconferentie 1

	Een leefbare en toegankelijke stad
	Wat: over de uitdagingen van een autoluwe stad
	Doel: inventariseren van visies in de breedte, vanuit verschillende invalshoeken
	Wie: experts, belangenverenigingen van bewoners, ondernemers, forensen en bezoekers en beleidsambtenaren gemeente

	Stadsconferentie 2
	Stadsconferentie 2
	Stadsconferentie 2

	Is vervoer van en naar Amsterdam zonder (eigen) auto een utopie?
	Wat: over de autoluwe opgave voor de regio
	Doel: verdiepen en inzoomen op regionale opgave
	Wie: belangenverenigingen van bewoners, forensen, ondernemers, bezoekers, partners uit de vervoerregio en beleidsambtenaren gemeente

	Over de uitdagingen van een autoluwe stad
	Over de uitdagingen van een autoluwe stad
	Over de uitdagingen van een autoluwe stad
	 / 
	6 februari 2019, Pakhuis de Zwijger


	Een leefbare en toegankelijke stad
	Een leefbare en toegankelijke stad
	Woensdag 6 februari was de aftrap van het eerste stadsbrede gesprek over de uitdagingen van een autoluw Amsterdam. Wethouder Sharon Dijksma lichtte toe waarom het college van B&W met het coalitieakkoord inzet op een Agenda Amsterdam Autoluw: een leefbare en toegankelijke stad, met minder auto’s en parkeerplekken, meer ruimte voor de fiets en voetganger, nieuwe mobiliteitsconcepten en een beter luchtkwaliteit. Een dialoog met alle relevante stakeholders dat een beeld moest opleveren van de ideeën en zorgen d
	Visie en ideeën stakeholders
	De uitnodiging aan het publiek was om zoveel mogelijk kennis en ideeën te delen over hoe de stad leefbaar en toegankelijk kan blijven. In drie rondes vertelden experts, belangenverenigingen, vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers en andere stakeholders hun verhaal en visie op dit vraagstuk. Diverse thema’s kwamen aan de orde, zoals nieuwe concepten en vervoersalternatieven als deelmobiliteit, elektrisch vervoer en mobiliteit as a service. Strenger handhaven bij hardrijders, foutparkeerders en asocia

	Stakeholders aan het woord
	Stakeholders aan het woord
	Stakeholders aan het woord


	Over de druk op de openbare ruimte
	Over de druk op de openbare ruimte
	Over de druk op de openbare ruimte


	Inclusieve stad
	Inclusieve stad
	“  Als rolstoelrijder moet je voortdurend op je hoede zijn”
	Sherry Jae Ebere – vrijwilliger Cliëntenbelang
	‘Een probleem is het massaal negeren van een zebrapad of het rode stoplicht door fietsers, brommers en voetgangers. Ik verwacht dat dit zal toenemen als de drukte zich verplaatst van de weg naar het trottoir en het fietspad. Je moet dus als rolstoelrijder continu op je hoede zijn om een botsing met een voetganger te voorkomen. En de gevolgen van autoluw voor het OV en AOV: blijven de in- en uitstaplocaties en oversteekplaatsen in de binnenstad acceptabel?’
	Elektrisch vervoer
	“  Elektrische vervoer is hét alternatief voor vervuilend vervoer in de stad”
	Jochem Beunderman – Dutch Organisation for Electric Transport (DOET)
	‘Voor een autoluwe binnenstad zie ik 2 oplossingen:
	-

	-  Vervuilend vervoer kun je prima vervangen door elektrische voertuigen. Bv. Tring Tring is gespecialiseerd in bevoorrading van horeca in de binnenstad van grote steden met de (elektrische) bakfiets. Hun doel is een autoluwe binnenstad zonder vrachtverkeer. Al die verschillende elektrische voertuigen (w.o. scooters, Biro’s) hebben wel stallingsplekken nodig. En voldoende laadpalen, ook voor kleine elektrische voertuigen.’
	 
	-

	-  Het delen van voertuigen en mobility as a service wordt steeds gewoner. Een goed voorbeeld is Fetch Car Sharing: elektrische auto’s delen die je overal in Amsterdam mag parkeren. Het gemak van delen neemt zo de plaats in van problematisch parkeren en verkeer in de stad. Fetch wil dit concept ook in andere steden introduceren, zodat je een Fetch car in een andere stad kan achterlaten.’
	-
	-

	Automobilisten
	“  Zorg voor alternatieven voor mensen die afhankelijk zijn van een auto”
	Jonathan Weegink – ANWB
	‘Onder onze 4,5 miljoen leden zitten ook bewoners en bezoekers van Amsterdam. Heb onze leden gevraagd wat zij van de plannen voor een autoluwe stad vinden. Daar wordt heel wisselend over gedacht: een deel is heel enthousiast – een deel is heel kritisch. Meer ruimte voor groen en spelen zijn belangrijke voordelen. Dat is anders voor mensen die afhankelijk zijn van de auto – ouderen omdat ze minder mobiel zijn, of mensen die op bezoek gaan bij kwetsbare mensen in stad. Daarom pleit ik voor handelingsalternati

	Stakeholders aan het woord
	Stakeholders aan het woord
	Stakeholders aan het woord


	Over logistiek in de stad
	Over logistiek in de stad
	Over logistiek in de stad


	Fietsers
	Fietsers
	“  Fietsen veranderen steden, steden veranderen de wereld”
	Maud de Vries – BYCS
	’Amsterdam heeft ons geleerd dat we steden beter kunnen maken door de fiets in te zetten. Het ondersteunt een verandering in ons denken, wat veel aspecten van ons leven verbetert: van lichamelijke en geestelijke gezondheid tot een schonere lucht en gezinsvriendelijke buurten. De fiets is een middel waarmee we ons leven letterlijk kunnen transformeren. Bij BYCS werken we internationaal samen met bedrijfsleven, overheden en non-profit organisaties aan innovaties rond de fiets. Fietsen veranderen steden, stede

	Stedelijke vraagstukken
	Stedelijke vraagstukken
	“  Extra parkeergarages trekken extra auto’s aan; dat helpt niet als je de stad autoluw wilt maken”
	Bob Maas – opinieleider
	‘Kijk op meta-niveau en vraag je af: wat is autoluw? Het is geen vraag én geen oplossing. Het is een frame waarbij mensen het gevoel krijgen dat ze iets wordt afgenomen. Dat moeten we loslaten. Een leefbare en inclusieve stad is een stad waar mobiliteit het smeermiddel is. Benader het vraagstuk integraal: stel je de voetganger centraal, dan is een ruimte vrij van obstakels belangrijk, een sociaal veilige omgeving. Als je ontwerpt voor auto’s dan krijg je auto’s, zoals in de naoorlogse wijken, terwijl juist 
	En ga uit van inclusief: samen met mensen plannen maken in alle uithoeken van de stad.
	-

	Maar vaak geldt: hoe complexer de vraagstukken, hoe eerder de deuren van de overheid zich sluiten, hoe minder bewoners mogen meepraten. Laten we vele dappere keuzes maken voor een schone, inclusieve stad waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.’
	-
	-


	Logistiek
	Logistiek
	“  Met Cargo bikes kun je de hele dag pakketten afleveren met 0 emissie”
	Rogier Havelaar – PostNL
	‘De logistieke sector groeit hard. Dat moet duurzaam en zonder CO2-emissie. De vraag is: hoe bewegen logistieke partijen zich in de steden? Bij PostNL kijken we niet naar de stad als geheel, maar naar de verschillende gebieden in de stad. Denk bijvoorbeeld aan de historische centrum met kleine straatjes: we streven in deze gebieden naar zero emissie én autoluw. Elektrische en kleine voertuigen hebben geen last van venstertijden en milieuzones en kunnen de hele dag de stad in. Het tweede gebied dat we onders
	-
	-
	-


	Ideeën uit de zaal
	Ideeën uit de zaal
	Ideeën uit de zaal


	“ Autoluw en toch
	“ Autoluw en toch
	  bereikbaar met een fijnmazige deelmobiliteit en vervoerssysteem”
	Alexandra van Huffelen – algemeen directeur GVB
	‘Thema van vandaag gaat over een leefbare en bereikbare stad voor iedereen! Hier bestaan veel goede voorbeelden van: 
	-  Kopenhagen met een autoluw centrum dat goed bereikbaar is voor fietsers en ov, en een fijnmazige deelmobiliteit en vervoerssysteem. Dat kan in Amsterdam beter, met een fijnmazig systeem en platform. Mobility as a service. Niet alleen voor yuppen, maar voor iedereen.
	-

	-  Meer doen aan gescheiden infrastructuur: het is soms eng om te fietsen in de stad.
	-  Investeren in OV. Deze investeringen kun je betalen door het invoeren van een tolheffingssysteem.’
	-


	“ Laten we leren van wat
	“ Laten we leren van wat
	 al eerder is gedaan”
	Een bewoner
	‘Noem Amsterdam ruimterijk! Dat is beter dan autoluw. Met oplossingen op het gebied van:
	-  Spelen: Java-eiland heeft aan de buitenrand auto’s, en binnen rand met bebouwing kunnen kinderen veilig spelen. Op Zeeburgereiland is het andersom en zijn auto’s omsloten door de bebouwing. Laten we leren van wat al eerder is gedaan.
	-  Hoffelijkheid: wees altijd hoffelijk voor langzamer verkeer: de auto voor de fiets, de fiets voor de voetganger.
	-

	-  Ruimte: nu is 15% van de ruimte voor fietsers, de meeste ruimte is voor auto’s. Ruimte moeten we anders verdelen.’
	-


	“ Maak van Brouwersgracht tot Amstel een prachtige wandelpromenade”
	“ Maak van Brouwersgracht tot Amstel een prachtige wandelpromenade”
	Rogier Noyon – bewoner en winkelier Haarlemmerstraat 
	-

	‘Het lijkt een beetje een zorgelijke discussie. Het klopt, de problemen moeten opgelost. Maar je kan het ook anders aanvliegen. Wat een prachtig cadeau zou het zijn voor de 750e verjaardag van Amsterdam: de Keizersgracht tot wandelgracht maken. Van Brouwersgracht tot Amstel een prachtige wandelpromenade langs monumentale gevels. Nu is het Unesco erfgoed nog ingericht als parkeerterrein.’

	“  Extra parkeergarages trekken extra auto’s aan; dat helpt niet als je de stad autoluw wilt maken”
	“  Extra parkeergarages trekken extra auto’s aan; dat helpt niet als je de stad autoluw wilt maken”

	Artifact
	Artifact
	Over de autoluwe opgave voor de regio 
	Over de autoluwe opgave voor de regio 
	Over de autoluwe opgave voor de regio 
	/ 25 april 2019, Pakhuis de Zwijger


	Vervoer van en naar Amsterdam zonder auto een utopie?
	Vervoer van en naar Amsterdam zonder auto een utopie?
	Deze avond boog een divers gezelschap van bewoners, forensen, ondernemers en partners uit de vervoerregio (VRA) zich over de vragen: wat is ervoor nodig om de (eigen) auto te laten staan om van en naar Amsterdam te reizen? Hoe bevoorraden we winkels en horeca? En hoe regelen we het goederenverkeer en de pakketbezorging? Dit gebeurde aan de hand van drie thema’s met elk een korte inleiding en daarna prikkelende stellingen. Iedereen kon meestemmen, de uitkomsten verschenen direct op het scherm.
	-
	-

	Nut en noodzaak
	Is vervoer van en naar Amsterdam zonder (eigen) auto een utopie? Deze avond liet zien dat er veel mogelijk is. Het leverde een levendige uitwisseling van ideeën op over het nut van de auto en de noodzaak van alternatief vervoer. Van pendelbussen, een werkgeversaanpak voor het spreiden van woon-werkverkeer, tot een regionale P+R aan de rand van de stad voor dagjesmensen. Ook hier geldt: zoveel mensen, zoveel wensen. Vaststaat dat een autoluwe stad alleen werkt binnen een regionale aanpak.
	 


	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Thema 1 
	Thema 1 
	Thema 1 


	Thema 2 
	Thema 2 
	Thema 2 


	Thema 3 
	Thema 3 
	Thema 3 


	De leaseauto is 
	De leaseauto is 
	De leaseauto is 
	verleden tijd


	Bevoorraden in een 
	Bevoorraden in een 
	Bevoorraden in een 
	autoluwe stad is 
	onmogelijk


	De regio in kan voor 
	De regio in kan voor 
	De regio in kan voor 
	mij alleen met de auto


	Tiemen Gerritsma, ultieme forens en ondernemer
	Tiemen Gerritsma, ultieme forens en ondernemer
	‘De term ‘ultieme forens’ maak ik graag waar. Ik heb een koffiebar in Oud-West, woon in Vinkeveen en heb geen auto. Omdat ik een snelle elektrische fiets heb, kan ik toch zonder auto makkelijk heen en weer. Mijn punt is dat je als horecaondernemer in Amsterdam zeker niet afhankelijk bent van een auto. Producten kun je gewoon laten bezorgen door de groothandel. Wel hoop ik op meer terrasruimte als de stad autoluwer is.’
	Coen Krol, voormalig bestuurslid Green Business Club
	‘Of je een leaseauto nodig hebt hangt af van je werkzaamheden. Ik geloof veel meer in positief stimuleren om het OV te gebruiken als dat evident is, in plaats van zeggen dat je geen auto meer krijgt. Leg de verantwoordelijkheid bij de werknemer neer. Met de Green Business Club, denken we als werkgevers samen na hoe we het gedrag van medewerkers kunnen beïnvloeden.’
	-


	Guido van Brero, bewoner
	Guido van Brero, bewoner
	‘Vroeger werkte ik in Hilversum. Daar ging ik met de trein naartoe en mijn werkgever zorgde voor een busje van het station naar kantoor. Ook kreeg ik een OV-fiets aangeboden. Maar sinds ik drie kinderen heb, heb ik het gemak van de auto ontdekt en kan ik eigenlijk niet meer zonder. Met het OV van stad naar stad gaat het nog wel goed, maar anders niet. Kinderen kunnen niet op een OV-fiets, dan moet ik de bus pakken. En dat kost onder de streep gewoon veel meer tijd. Wel gebruik ik een deelscooter. Voornameli
	-


	Bart Drenth, voorzitter MKB
	Bart Drenth, voorzitter MKB
	‘Er is heel veel mogelijk als je kijkt waar iets wel kan en waar niet. Het verschilt nogal of je het hebt over de bereikbaarheid voor goederen en leveranciers, of over klanten die langs kunnen komen, of medewerkers. Mensen die werken in Amsterdam komen ook van buiten de stad. Autoluw begint dan al in Huizermaat, Huizen of Hoofddorp. Als daar geen OV-voorzieningen zijn, komen mensen niet hier en ook niet terug. Ook laad- en losplekken in de stad zijn erg belangrijk, daar zijn er te weinig van. Er valt nog ve
	Rogier Noyon, bewoner en winkeleigenaar binnenstad
	‘Als winkelier is het belangrijk dat de dingen die ik bestel, snel bij me zijn. Klanten zijn steeds meer gewend aan internetbedrijven die de volgende dag kunnen leveren. Alleen dan kan ik qua service concurreren. Als het verkeer op de Haarlemmerstraat vaststaat, komt dat doordat laad- en losplaatsen vaak worden bezet door personenauto’s. Vrachtwagens moeten dan op de rijbaan staan. Ook een probleem is de grootte van sommige vrachtwagens. Nederlandse leveranciers zijn wel gewend met kleine busjes de stad in 
	-


	Reacties uit de zaal
	Reacties uit de zaal
	Reacties uit de zaal


	1.  Wat is ervoor nodig
	1.  Wat is ervoor nodig
	  om zonder (eigen) auto de regio in te gaan?
	- Minder ver van huis gaan werken.
	- Meer werkgelegenheid creëren in stadsdelen.
	-  Werkgevers op de Zuidas moeten medewerkers laten zien hoe gemakkelijk en snel je er met de Noord/Zuidlijn bent, zodat zij dat vaker gaan doen.
	-  Werktijden aanpassen, waarom moet je al om 8.30 uur op je werk zijn?
	-  Niet betuttelen, leg de verantwoordelijkheid voor duurzamer vervoer bij de mensen zelf neer.
	-  Maak mensen bewust van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de leefbaarheid en toegankelijkheid van de stad.
	-

	-  Radicale maatregelen zijn nodig om iets te veranderen.
	-

	-  Ervaren dat autoluw een enorme kwaliteitswinst voor de stad betekent.
	-  Ik ben voor alternatief vervoer, maar sinds ik drie kleine kinderen heb kan ik niet meer zonder de auto.
	-  Ik huur wel eens een deelscooter op centraal, maar om een vrije scooter voor de terugreis te vinden moet ik soms ver lopen.
	-  Je kunt niet overal komen met het openbaar vervoer.
	-  Openbaar vervoer is onhandig als je veel moet meenemen.
	- Met de auto ben ik er sneller en goedkoper.
	-  Met een OV-fiets als aanvulling is openbaar vervoer vaak goed te doen.
	-  Met mijn kinderen naar mijn ouders in Lelystad is met het openbaar vervoer gedoe; de reis duurt dan twee keer zo lang en kinderen mee betekent ook veel bagage.
	-  Maak het openbaar vervoer goedkoper en rol het breder uit in Nederland.

	2.  Wat als pakketjes
	2.  Wat als pakketjes
	  thuisbezorgen wordt afgeschaft en voortaan bij een ophaalpunt in de buurt moeten worden opgehaald?
	-  Goed idee om even een pakketje op te halen als je toch al onderweg bent.
	- Wie niet mobiel is wordt hierdoor benadeeld.
	-  Mijn moeder is niet mobiel, maar toch ben ik ervoor. Misschien idealistisch, maar ik zie mogelijkheden om er een soort ontmoetingspunt van te maken met een community eromheen die het pakketje bij mijn moeder afgeeft.
	-

	-  Ik ben voor, want al dat bezorgen van spullen van webshops is voor mij als winkelier concurrentie.
	-

	-  Daar sluit ik graag bij aan. Straks is er geen winkel meer over in de stad en rijden er alleen nog pakketbezorgers rond.
	-  Ik heb een goudsmederij en laat een deel van mijn spullen bezorgen, de rest haal ik zelf op met de auto of fiets. Die keuze wil ik houden.
	-  Ik ben voor thuisbezorgen, maar dan wel met elektrisch transport.

	3  Hoe bevoorraden we 
	3  Hoe bevoorraden we 
	  de winkels en horeca in een autoluwe stad?
	-  Leg het autoluwe niet als een dogma op aan de hele stad, maar kijk waar het kan en waar niet.
	-  Maak onderscheid tussen de bereikbaarheid van de stad voor goederen, klanten en medewerkers.
	-

	-  Zware bouwmaterialen kunnen over het water via duwbakken vervoerd worden.
	-  Maak meer laad- en losplekken voor de bevoorrading, dat is goed voor de doorstroming.
	-

	-  Maak hubs aan de rand van de stad voor de bezorging van goederen.
	-  Ik moet spullen voor mijn winkel snel hebben, lukt dat wel met het overladen van goederen in hubs?
	-  Als winkelier heb ik baat bij een autoluwe stad. Net zoals jaren geleden toen het verboden werd om op de pleinen in Amsterdam te parkeren, daarna ging het ook alleen maar beter met de winkeliers.
	-

	-  Ga in gesprek met grote zakelijke groepen om over te stappen op elektrisch rijden.
	-  Creëer ook de randvoorwaarden voor de overstap op elektrisch (deel)vervoer. Daar zijn heel veel laadpunten voor nodig op diverse plekken.

	Artifact
	“  Zware bouwmaterialen kunnen over het water via duwbakken vervoerd worden”
	“  Zware bouwmaterialen kunnen over het water via duwbakken vervoerd worden”

	“  Ik ben voor alternatief vervoer maar sinds ik 3 kleine kinderen heb, kan ik niet meer zonder de auto”
	“  Ik ben voor alternatief vervoer maar sinds ik 3 kleine kinderen heb, kan ik niet meer zonder de auto”
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	Gesprekken met deskundigen 
	Gesprekken met deskundigen 
	Gesprekken met deskundigen 


	Regionale werksessie autoluw 
	Regionale werksessie autoluw 
	Regionale werksessie autoluw 
	/ 17 april, gemeente Amsterdam, Weesperplein 


	Voorbij gemeentegrenzen 
	Voorbij gemeentegrenzen 
	Een leefbare en toegankelijke stad is een opgave met een regionale impact. Dagelijks komen ruim 280 duizend forensen naar Amsterdam toe, bijna 120 duizend Amsterdammers gaan de stad uit voor hun werk. De meesten gebruiken hiervoor de auto. Vandaar de behoefte aan een ambtelijke regionale werksessie over de autoluwe ambities van Amsterdam. 
	Gesprek overheden
	Op 17 april 2019 spraken vertegenwoordigers van gemeenten, vervoersorganisaties en het Rijk met elkaar aan de hand van drie vragen. Over de bereikbaarheid van de regio, over hinder voorkomen in de regio door autoluwe maatregelen, en wat nodig is om de groei van het autoverkeer te beperken. Verbeteren van het openbaar vervoer, inzetten op gedragsverandering en samenwerking tussen overheden, bleken de belangrijkste oplossingsrichtingen.
	First en last mile OV
	Verbetering van het openbaar vervoer werd vaak genoemd. Niet alleen als instrument om mensen uit de auto te krijgen, maar ook als middel voor een grotere bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio. Voor een bereikbare stad en regio, moet de capaciteit van het OV omhoog, is ontsluiting van nieuwe gebieden nodig, en zoekt het OV naar meer ruimte, bijvoorbeeld door een rijbaan toe te wijzen als busbaan. Belangrijk gegeven is om het OV niet alleen als losstaande modaliteit, maar ook de first en last mile in oge
	Het goede voorbeeld geven
	Ook werd het belang van gedragsverandering genoemd. De auto laten staan vraagt een andere manier van denken over mobiliteit. Overheden zouden hierin het goede voorbeeld moeten geven aan hun eigen medewerkers en actief campagne moeten voeren.
	Samenwerking noodzakelijk
	Als laatste is samenwerking tussen de verschillende overheden enorm belangrijk. Mobiliteit stopt immers niet bij de gemeentegrenzen. Autoluwe maatregelen en het stimuleren van mobiliteitsverandering vergen dus afstemming over gemeentegrenzen heen. Dat geldt ook voor het zien en grijpen van samenwerkingskansen, en voorkomen dat de maatregel van de ene gemeente tot problemen leidt in de andere gemeente.

	Mobiliteitsexperts en vervoerders 
	Mobiliteitsexperts en vervoerders 
	Mobiliteitsexperts en vervoerders 
	 
	15 mei 2019, 
	 
	ambtswoning burgemeester Halsema


	Vervoerders en vertegenwoordigers bedrijfsleven
	Vervoerders en vertegenwoordigers bedrijfsleven
	Op 15 mei 2019 spraken verschillende mobiliteitsexperts, ondernemers en vervoerders met wethouder Dijksma over het vraagstuk van een leefbare en toegankelijke stad en de Agenda Amsterdam Autoluw. Een belangrijke uitkomst van het gesprek is dat alle aanwezigen de doelstellingen voor autoluw onderschrijven, maar dat zij wel zorg en aandacht vragen voor de weg en het tempo daar naartoe. Daarnaast vragen zij aandacht voor het tijdig meenemen van de aanwezige gesprekspartners zelf. Zij zijn graag bereid om mee t
	-


	Artifact
	“  Parkeerplaatsen moeten voor de deur blijven”
	“  Parkeerplaatsen moeten voor de deur blijven”
	 


	“  Door de Noord/Zuidlijn is het OV in West slechter”
	“  Door de Noord/Zuidlijn is het OV in West slechter”

	“  Meer fietsstraten (auto te gast). Stadhouderskade en Overtoom zijn veel te vervuild”
	“  Meer fietsstraten (auto te gast). Stadhouderskade en Overtoom zijn veel te vervuild”
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	Gesprekken op straat
	Gesprekken op straat
	Gesprekken op straat


	Straatinterviews
	Straatinterviews
	In aanvulling op de stadsdeelgesprekken zijn verspreid door de stad straatinterviews gehouden. Bij sportvelden, winkelcentra en markten in alle stadsdelen hebben 264 voorbijgangers meegewerkt aan een enquête over autogebruik, alternatieven en wat nodig is om de auto te laten staan of weg te doen. Doel was om meer jonge gezinnen, Amsterdammers met een migratieachtergrond, jongeren van 18+, ouderen en mensen met een fysieke beperking te bereiken.
	-
	-


	Locaties interviews
	Locaties interviews
	• Noord – Buikslotermeerplein
	• Zuid – Albert Cuyp
	• West – R. Sportvereniging DCG
	• Watergraafsmeer – ASV Fortius
	• Zuidoost – Amsterdamse Poort
	• Oost – Javastraat/Dapperstraat
	• West – VVA Spartaan
	• Amstelveen – Hockeyclub Pinoké

	StraatinterviewsNoordStraatinterviewsZuidStraatinterviewsOostStraatinterviewsZuidoostStraatinterviewsWestStraatinterviewsNieuw-WestStraatinterviewsOostStraatinterviewsAmstelveen
	Artifact
	Een samenvatting
	Een samenvatting
	Aantal straatinterviews: 264
	Fiets
	De helft van de 264 Amsterdammers die zijn ondervraagd, gebruikt de fiets het meest (49%). 60% gebruikt de fiets dagelijks. Mensen kiezen voor de fiets omdat het gezond is, praktisch en snel, en goedkoop.
	Auto
	Circa 74% van alle ondervraagden bezit een eigen auto en 38% gebruikt deze dagelijks. Een derde van de ondervraagden gebruikt het meest de auto (34%) in plaats van de fiets of OV. Mensen geven de voorkeur aan de auto voor werk, langere afstanden en vervoer van spullen. De auto wordt het meest gebruikt voor sociale doeleinden: bezoek vrienden en familie (77%), gevolgd door woon-werkverkeer (53%) en boodschappen doen (51%).
	Bereidheid
	De helft van de autobezitters (52%) is niet van plan om de auto te laten staan of weg te doen. 51% van de autobezitters is bereid om de auto aan de rand van de stad of in een parkeergarage te parkeren en verder door de stad te reizen met het OV of fiets; 29% is hier niet toe bereid.
	-

	Wanneer wel
	31% zal auto laten staan indien het OV beter is en goed op elkaar aansluit. 58% van de autobezitters is bereid om voor een ander vervoermiddel dan de auto te kiezen als de stad Amsterdam daar leefbaarder van wordt; 24% is hier niet toe bereid.
	-
	-
	-

	Voordelen autoluw
	Een schonere lucht (41%) en betere verkeersveiligheid (22%) zijn voor de ondervraagden de belangrijkste voordelen van minder auto’s in de stad.
	-


	Artifact
	Artifact
	Welk vervoermiddel gebruikt u het meest?
	Welk vervoermiddel gebruikt u het meest?
	•  Een derde van de ondervraagde Amsterdammers gebruikt de auto het meest als vervoermiddel. In het stadsdeel Nieuw-West is dit hoger, namelijk 53%.
	-
	-

	•  In stadsdelen Zuid en Oost wordt juist relatief vaker de fiets als meest gebruikte vervoermiddel aangegeven (71% resp. 67%).
	-

	•  Naarmate men ouder wordt lijkt het gebruik van het openbaar vervoer toe te nemen.
	•  Centrum en Noord zijn hier niet meegenomen vanwege een lage respons.

	0% 20% 40% 60% 80% 100% Nieuw-West (n=36) West (n=29) Oost (n=51) Zuid (n=31) Zuidoost (n=23) Totaal (n=262) Meest gebruikte vervoermiddelAuto Trein Tram Bus Fiets Scooter/brommer/snorfiets 53% 38% 22% 16% 17% 34% 3 2 17% 3 3 7% 8% 10% 13% 7% 6% 17% 5 39% 48% 67% 71% 35% 49% 3 2 3 2 Basis= ondervraagdeAmsterdammers, n=264
	Hoe vaak gebruikt u onderstaande vervoermiddelen? 
	Hoe vaak gebruikt u onderstaande vervoermiddelen? 
	•  Zes op de tien gebruikt de fiets dagelijks; de auto wordt door ruim een derde dagelijks gebruikt (38%).
	•  In stadsdelen Zuid en Oost wordt relatief vaker de fiets dagelijks gebruikt (81% resp. 71%).
	•  Degenen die in gemeenten rondom Amsterdam wonen (groep overig, zie cirkeldiagram bij achtergrondkenmerken, pagina 60) gebruiken de auto relatief vaker: 56% dagelijks.
	-
	-

	•  Vanuit stadsdeel Zuidoost wordt relatief vaker het OV gebruikt (48% dagelijks); vanuit stadsdeel Nieuw-West juist relatief minder vaak (6% dagelijks).
	-


	3 18% 38% 60% 4 4 28% 34% 20% 24% 5 32% 9% 5 72% 89% 23% 18% 15% Taxi Scooter/brommer/snorfiets Openbaar vervoer Auto Fiets Gebruikt vervoersmiddel0% 20% 40% 60% 80% 100% Dagelijks Wekelijks Een enkele keer per maand Nooit 
	Artifact
	Auto vooral gebruikt voor werk
	Auto vooral gebruikt voor werk
	 

	•  Hiernaast de argumenten om de voorkeur voor de auto te hebben. Amsterdammers gebruiken de auto voor werk en voor de grotere afstanden en/of wanneer er iets meegenomen dient te worden. Daarnaast wordt de auto als gemakkelijk gezien. Ook mensen met een fysieke beperking geven de voorkeur aan de auto.
	-

	•  Argumenten om het openbaar vervoer te gebruiken (trein, tram, bus) zijn snel, veilig, goed bereikbaar, dichtbij (vaak voor de deur) en komt vaak. Milieuaspecten worden nauwelijks genoemd.
	-


	“  Meer onder de grond parkeren”
	“  Meer onder de grond parkeren”

	Artifact
	Gezondheid vaker reden voor gebruik fiets 
	Gezondheid vaker reden voor gebruik fiets 
	•  Hiernaast de argumenten om voorkeur voor de fiets te hebben. Amsterdammers gebruiken de fiets omdat het gezonder is, maar ook omdat het praktischer en sneller is in de stad en goedkoper.
	-

	•  Argumenten om een scooter te gebruiken is onder andere het gemakkelijke parkeren (zonder kosten).

	Artifact
	“ Betaald parkeren is hier het grootste probleem”
	“ Betaald parkeren is hier het grootste probleem”

	Waarvoor gebruikt u de auto?
	Waarvoor gebruikt u de auto?
	 

	Van de ondervraagden is 74% in het bezit een auto: 194 in totaal.
	•  Van de groep autobezitters gebruikt de helft de auto – naast bezoek aan vrienden/familie – voor woon-werkverkeer en de helft voor boodschappen.
	•  Het naar school brengen van de kinderen met de auto wordt relatief vaak gedaan in de gemeenten rondom Amsterdam (43%).
	•  Degenen die de auto het meest gebruiken, doen dit relatief vaker voor woon-werkverkeer (80%) en voor het naar school brengen van de kinderen (37%).
	•  Onder ‘anders’ valt onder meer vakantie en het wegbrengen van kinderen naar sport.

	8% 8% 27% 51% 53% 77% AndersOntvangen of geven van mantelzorgKinderen naar school brengenBoodschappenWoon-werk verkeerBezoek/afspraken vrienden/familie0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis= ondervraagdeAmsterdammers, n=194Gebruiksdoel auto
	Wat heeft u nodig om de auto te laten staan? 
	Wat heeft u nodig om de auto te laten staan? 
	•  52% zal auto niet laten staan of wegdoen.
	•  31% zal auto laten staan indien het OV beter is en goed op elkaar aansluit. Dit geldt vaker in de gemeenten rondom Amsterdam (43%).
	•  ‘Betere fietspaden’ wordt relatief vaak in stadsdeel West genoemd (21%).
	•  Van degenen die het meeste gebruik maken van de auto geeft 43% aan dat beter OV nodig is om de auto te laten staan of zelfs weg te doen. Dit geldt ook voor 60-plussers (50%).
	-

	•  Onder ‘anders’ valt onder meer ‘goedkoper OV’ en een ‘fietssnelweg’.

	7% 3% 7% 10% 11% 31% 52% AndersMeer voetgangersvoorzieningenBetere fietspaden, auto te gastDelen van fiets, autoElektrisch vervoer: fiets, scooter, taxi, bootBeter openbaar vervoer dat goedop elkaar is aangeslotenNiks, dat ben ik niet van plan omte doenWat nodig om auto te laten staan0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis= autobezitters, n=194
	Minder auto’s in
	Minder auto’s in
	Amsterdam zorgen ervoor dat de stad leefbaarder wordt. 
	 

	Stel er komen minder auto’s. Welk voordeel is voor u dan het belangrijkste?
	•  Naast schonere lucht wordt ook de betere verkeersveiligheid door 22% genoemd als voordeel. Dit wordt relatief vaker genoemd in stadsdeel West (38%).
	•  In stadsdeel Zuidoost lijkt men de ruimte voor spelende kinderen en groen relatief belangrijker te vinden (30%). Het gaat wel om een relatief klein aantal mensen (n=23).
	-


	13% 16% 38% 42% 5% 9% 16% 19% 13% 5% 15% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bereid om voor een ander  vervoersmiddel te kiezen dan de auto als de stad Amsterdam daar leefbaarder van wordtBereid om mijn auto aan de rand van de stad of in een parkeergarage te parkeren en in de stad verder te reizen met het OV of fiets   Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Niet van toepassing Er zijn geen verschillen tussen de stadsdelen en het oordeel over deze stellingen
	6% 3% 3% 10% 15% 22% 41% Geen enkel voordeel Ander voordeel Minder geluidsoverlast Minder overlast vangeparkeerde auto’sMeer ruimte voor spelendekinderen en groenEen betere verkeersveiligheid Schonere lucht 0% 20% 40% 60% 80% 100% Belangrijkste voordeel minder auto’sBasis= ondervraagdeAmsterdammers, n=264
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	Opmerkingen
	Opmerkingen
	Opmerkingen


	“  Goedkoper betaald parkeren”
	“  Goedkoper betaald parkeren”

	Centrum
	Centrum
	•  ‘Hogere parkeertarieven maken het niet beter’
	Nieuw-West
	•  ‘De auto gebruik ik als gezinsvervoer buiten de ring A10, inclusief vakanties en voor slecht weer. Ik ben 90% fietser. Mijn indruk van het overmatig autoverkeer binnen de ring is dat dit niet-Amsterdammers zijn, maar bezoekers, leveranciers. De Amsterdammer weet heel goed zijn fiets te vinden. Openbaar vervoer moet goedkoper of gratis. Alle scooters moeten elektrische fietsen worden. Maar ik zal mijn auto nooit weg doen’
	-

	•  ‘Elektrisch rijden wordt niet meegenomen’
	•  ‘Goedkoper betaald parkeren’
	•  ‘Parkeerkosten moeten minder’
	Noord
	•  ‘Betaald parkeren is hier het grootste probleem’
	-

	•  ‘Parkeerbedragen zijn veel te hoog’
	Oost
	•  ‘Amsterdam wordt Amsterdam niet meer door te veel regels. Een deelauto waar zes personen in kunnen zou ideaal zijn. Goed initiatief’
	-

	•  ‘Meer fietsstraten (auto te gast). Stadhouderskade en Overtoom zijn veel te vervuild’
	-

	Zuid
	•  ‘Parkeerplaatsen moeten voor de deur blijven’
	West
	•  ‘Door de Noord/Zuidlijn is het OV in West slechter’
	•  ‘Gemeente Amsterdam straft autogebruikers met belastingen en dat is prima, maar het GVB zorgt voor slecht OV’
	Zuidoost
	•  ‘Meest gebruikte vervoersmiddel: metro. Problemen bevinden zich vooral in de binnenstad’
	-

	Buiten Amsterdam
	•  ‘Andere opties i.p.v. auto’s moeten betaalbaar en redelijk zijn’
	•  ‘Auto’s moeten toegestaan blijven, niet tussentijds de regels veranderen’
	-

	•  ‘Het probleem moet niet opgelost worden door hogere tarieven, want dan ontstaat er een klassenjustitie’
	•  ‘Meer onder de grond parkeren’
	•  ‘Niet van overtuigd dat hogere parkeertarieven de stad autoluwer zullen maken’
	-

	•  ‘Wil graag aan de rand parkeren mits lagere tarieven en betere voorzieningen’

	“ Niet van overtuigd dat hogere parkeertarieven de stad autoluwer zullen maken”
	“ Niet van overtuigd dat hogere parkeertarieven de stad autoluwer zullen maken”

	Achtergrondkenmerken 1
	Achtergrondkenmerken 1
	•  Bijna een vijfde van de respondenten komt uit Amsterdam-Oost (19%). De rest is verdeeld over de andere stadsdelen. Daarnaast geeft 25% ‘anders’ aan; hieronder vallen gemeenten rondom Amsterdam. Onder ‘anders’ komt Amstelveen het meest voor (11%).
	•  Gemiddelde leeftijd van de respondenten is 46 jaar.

	5% 10% 15% 42% 16% 10% 1% Ouder dan 70 Tussen de 61 en 70 Tussen de 51 en 60 Tussen de 41 en 50 Tussen de 31 en 40 Tussen de 20 en 30 Jonger dan 20 Anders, 25% Centrum, 3%  Noord, 6% Zuidoost, 9%  West, 11% Zuid, 12% Nieuw-West, 14%  Oost, 19% StadsdeelLeeftijdBasis= ondervraagdeAmsterdammers, n=264
	Achtergrondkenmerken 2
	Achtergrondkenmerken 2
	•  De meeste respondenten (55%) hebben een huishouden met jonge kinderen (tot 12 jaar). Daarnaast is 18% alleenstaand.
	•  Vier op de vijf respondenten is werkzaam, in loondienst of als zzp’er.

	4% 0% 1% 7% 9% 79% Anders Arbeidsongeschikt Scholier of student Werkzoekend/werkloos/bijstandGepensioneerd Werkzaam in loondienstof als zzp’erPersoonlijke situatieWerksituatieBasis= ondervraagdeAmsterdammers, n=2643% 5% 5% 55% 14% 11% 7% Anders/geen antwoord Huishouden, jongste kind 18+ Huish., jongste kind 13-17 jr Huish., jongste kind -12 jr Huish., geen thuisw. kinderen Alleenstaand, 35+ Alleenstaand, -35 jaar 
	Artifact
	Verantwoording statistieken
	Verantwoording statistieken
	•  Het onderzoek is afgenomen met behulp van straatinterviews in de periode 11 tot en met 18 mei 2019. 264 Amsterdammers hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
	•  Het onderzoek is afgenomen door interviewers in de verschillende stadsdelen.
	•  De vragenlijst bestond uit 13 vragen (bijlage 3). 
	•  De respons op het onderzoek is voldoende om een indicatief beeld te geven. De significante verschillen tussen de stadsdelen (verschillen die niet op toeval berusten) worden in de tekst weergegeven.

	Artifact
	“ I am inspired by the high ambition Amsterdam sets itself. The current mobility situation is already great and yet Amsterdam wants to make the next step”
	“ I am inspired by the high ambition Amsterdam sets itself. The current mobility situation is already great and yet Amsterdam wants to make the next step”
	 
	 
	Pedro Machado 
	 
	– advisor to the Deputy Mayor for Mobility & 
	Safety – Lisbon
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	Agenda Amsterdam Autoluw
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	Internationaal 
	Internationaal 
	Internationaal 


	Internationale Expert Meetup 
	Internationale Expert Meetup 
	Internationale Expert Meetup 
	/ 13 tot en met 15 februari 2019, House of Watt


	Driedaagse conferentie
	Driedaagse conferentie
	Op 13, 14 en 15 februari 2019 vond de International Meetup on Car Traffic Reduction plaats in Amsterdam. Deze inspirerende driedaagse conferentie is georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke traineepool ‘17. Beleidsmakers uit verschillende Europese en Nederlandse steden gingen met elkaar in gesprek over ervaringen met autoluwe maatregelen. 
	Van elkaar leren
	Het programma bestond onder andere uit workshops over gedragsbeïnvloeding, herbestemming openbare ruimte en stadslogistiek. Ook was er een excursie door de stad. Wethouder Sharon Dijksma deelde haar visie op een leefbaar Amsterdam en reageerde op de belangrijkste bevindingen van de deelnemers. En deelnemers kregen de kans van elkaar te leren, en Amsterdam van de ervaringen van de deelnemers.
	-
	-

	Meten mobiliteitsgeluk
	Er kwamen veel ideeën en inspirerende praktijkvoorbeelden voorbij. Allereerst het concept ‘mobiliteitsgeluk’ als manier om het succes te bepalen van een autoluwe stad. Effecten van de Agenda Amsterdam Autoluw moet je niet alleen willen meten via het aantal opgeheven parkeerplaatsen en het verminderde autobezit. Ook een veranderende waardering voor mobiliteit geeft waardevolle inzichten.
	-
	-

	Vroegtijdig betrekken
	Daarnaast werd het belang van bewonersparticipatie benadrukt bij het autoluw maken van de stad. Bewoners en belanghebbenden moeten uiteindelijk de nieuwe ideeën over mobiliteit en de autoluwe maatregelen gaan omarmen. Dat kan alleen door hen vroegtijdig te betrekken en hun kennis te gebruiken om de Agenda Amsterdam Autoluw aan te vullen en verbeteren. 
	-
	-

	Afwegen consequenties
	Als laatste werd het belang onderstreept van een gedegen herinrichting van de openbare ruimte. En ook wat de consequenties van bepaalde keuzes kunnen zijn. Zo denken veel mensen meteen aan openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Maar een fijnmazig openbaar vervoer gaat ook ten koste van ruimte voor fietsers, voetgangers en om te verblijven.
	 
	Lessen uit 13 Europese steden
	Vooraf aan de internationale conferentie verzamelden de trainees best & worst practices uit verschillende Nederlandse en Europese steden op het gebied van autoluw. Doel was om Amsterdamse beleidsmakers te inspireren en uit te dagen. 
	-
	-

	De Reisgids autoluw met alle maatregelen en lessen uit 13 Europese steden is als bijlage 4 aan deze rapportage toegevoegd.
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	Artifact
	Zo pakken zij het aan
	Zo pakken zij het aan
	Zo pakken zij het aan


	Transportnetwerk Polis, 
	Transportnetwerk Polis, 
	een duurzame modus verbetert óók de luchtkwaliteit 
	Giacomo Lozzi – Project manager urban mobility – Polis network (netwerk van Europese steden)
	‘In Polis werken ongeveer 70 Europese steden en regio’s met elkaar samen aan transport-innovatie. Ook Amsterdam is lid. We wisselen ervaringen uit om van elkaar te leren en elkaars uitdagingen beter te begrijpen. In veel steden ligt de focus van politici nu op vervoer in relatie tot het verbeteren van de luchtkwaliteit om de negatieve effecten op onze gezondheid en ons milieu te bestrijden. Een voorbeeld daarvan is de introductie van minder vervuilende voertuigen en in Amsterdam, het terugdringen van het aa
	-
	-
	 
	-


	Kopenhagen, verdeelt de
	Kopenhagen, verdeelt de
	Kopenhagen, verdeelt de

	verkeersruimte in dialoog 
	verkeersruimte in dialoog 
	met stakeholders 

	Lene Bjerg Kristensen – Project manager sustainable city – Kopenhagen (Denemarken)
	‘In onze stad groeit het aantal auto’s en het aantal inwoners, dus er is steeds meer verkeer. De grootste uitdaging op dit moment is de beperkt beschikbare ruimte, zeker in het middeleeuwse hart van de stad. Als er minder auto’s en parkeerplaatsen zijn, dan is er meer ruimte over om prettig te leven. Kopenhagen is al een fietsvriendelijke stad. We kiezen niet voor een autovrij centrum, maar streven ernaar dat niet meer dan een derde van het verkeer in de stad per auto, bus en fiets plaatsvindt. Voetgangers 
	-
	-
	-
	-
	-

	In het kader van de autoluw-agenda zou ik adviseren: voeg aan jullie dialoog met stakeholders concrete reductiescenario’s toe en gebruik de verzamelde informatie om een breed gedragen plan te maken.’

	Oslo, een groene stad
	Oslo, een groene stad
	Oslo, een groene stad

	waar kinderen, gezinnen 
	waar kinderen, gezinnen 
	en ouderen graag wonen  

	Ingvild Moerk – Coördinator for mobility and logistics – Oslo (Noorwegen) 
	‘Vanuit ons programma voor een autovrije binnenstad ben ik hoofdverantwoordelijk voor het nieuwe parkeer- en distributieplan. De ruimte die auto’s en parkeerplaatsen nu innemen willen we vrijmaken voor voetgangers en fietsers. In het centrum van Oslo wonen nu relatief weinig mensen, de meesten komen er alleen naar toe om te werken. Met nieuwbouw stimuleren we dat meer mensen zich er settelen, zodat het weer een levendige stad wordt met buurtgevoel. Vooral kinderen, gezinnen en ouderen moeten er graag wonen.
	 


	Pontevedra, een veilige 
	Pontevedra, een veilige 
	Pontevedra, een veilige 

	stad waar de voetganger 
	stad waar de voetganger 
	koning is 

	Alberto Oubinã – Lieutenant of the Mayor en gemeenteraadslid – Pontevedra (Spanje) 
	‘Ik ben sinds 2015 gemeenteraadslid van Pontevedra, een kleine stad in Noordwest-Spanje met ongeveer 84.000 inwoners. Al sinds 1999 is mijn partij in de raad actief betrokken bij de mobiliteit in de stad. Heel lang lag de prioriteit bij auto’s en het openbaar vervoer en kwamen de voetgangers op de allerlaatste plaats. Nu hebben wij dat omgedraaid: voetgangers hebben de eerste prioriteit. Zij zijn de gebruikers van de openbare ruimte, zij lopen er rond, gaan winkels in en uit. De rest is vooral verkeer. Fiet
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Bijlage 1
	Bijlage 1
	Overzicht van opbrengsten stadsdeelgesprekken

	VolgordeThema1Logistiek2Luchtkwaliteit 3Handhaving 4Taxi 5Openbaar vervoer (OV) 6Parkeren: auto, fiets, overige voertuigen7Deelmobiliteit8Autonetwerk9Toegankelijkheid10Herinrichtingen11Ruimtelijke ordening12Draagvlak en participatie13Promotie14Overig
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	Thema Onderdeel binnen themaTijdens welk stadsdeel-gesprek genoemd? Binnengekomen idee/uitspraak Reactie 
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	1. Ideeën en  suggesties voor betere logistiek             Laden en lossen beter faciliteren     NoordMeer laden & lossen faciliteitenWe willen laden en lossen beter faciliteren, met minder overlast. Dat doen we door helde-re, eenduidige regelgeving ten aanzien van bevoorrading. Zo weet de branche beter welke regels er gelden. Handhaving is een aandachts-punt. Daarnaast kijken we gebiedsgericht in samenhang met andere functies hoe we laden en lossen zo efficiënt mogelijk kunnen laten plaatsvinden. ZuidLaden
	vervolg:Ideeën en suggesties voor betere logistiekPakketbezorging aanpassen: centrale afhaalpunten                OostPer buurt pakjes centrale ipv alle busjes van alle vervoerdersCentrale ophaaladressen is een veelgenoemd idee. We willen het gebruik van centrale afhaal-punten graag stimuleren. Bijvoorbeeld door ontvangers van pakketten bewust te maken van het logistieke proces en de impact die hun bestelgedrag heeft op hun leefomgeving. We onderzoeken nu de mogelijkheden voor in de bestaande stad en in de 
	vervolg:Ideeën en suggesties voor betere logistiekAfvalverwerking efficiënter  ZuidBedrijfsafval door 1 bedrijf ophalen igv. Ieder voor zichWe experimenteren met oplossingen voor de collectieve inzameling van afval. Stadsconferentie 1Je ziet veel verschillende leveranciers voor 1 horeca. Ga daarom om tafel met ondernemers! En kijk hoe je dit samen kunt aanpakken. Bv. afvalinzameling samen organiseren. Anders kom je er nietZuidBegin bij een oplossing voor alle verschillende pak-ketdiensten en afval ophaaldie
	vervolg:Ideeën en suggesties voor betere logistiekvervolg:  (Meer) (vracht)vervoer over water mogelijk makenStadsconferentie 1Hoe kunnen we onze grachten gebruiken voor vervoer? Is toch een superleuk idee: vervoer met de pakjesboot naar een floating depot en pakjes overladen op cargovervoerStadsconferentie 2Zware bouwmaterialen kunnen over het water via duwbakken vervoerd wordenCentrumVuilcontainers in de grachtenwand en leging vanaf het water2.Ideeën en sug-gesties voor verbeterde luchtkwaliteit in relatie
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbeterde luchtkwaliteit in relatie tot autoluwStimuleren elektrisch goederenvervoer          CentrumAlleen elektrischIn het recent gepubliceerde Actieplan Schone Lucht wordt stapsgewijs toegewerkt naar een uitstootvrij Amsterdam. Op weg om de ambitie uitstootvrij te realiseren worden verschillende tussentijdse stappen gezet. - 2020 Realisatie (diesel) milieuzone binnen de  ring A10 personenauto’s vanaf euro 4 én een geografische uitbreiding van de milieuzone- 2022 Aansche
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbeterde luchtkwaliteit in relatie tot autoluw        CentrumDe grachtbus moet weer gaan rijden, maar wel elektrischIn de Agenda Amsterdam Autoluw kondigen we een Platform Buurtmobiel aan waarmee we initiatieven ondersteunen voor kleinschalig en buurtgericht openbaar vervoer.Stimuleren elektrisch vervoer algemeenOostElectrisch vervoerZie hierboven. Stimuleren elektrische privéauto’s   CentrumSubsidie voor elektrische auto voor bewonersZie hierboven.   OostIk wacht op scho
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbeterde luchtkwaliteit in relatie tot autoluwStimuleren elektrisch taxivervoer  ZuidTaxivervoer goedkoper, aangenamer en elektrisch!De kosten voor een rit met een straattaxi han-gen af van: het starttarief, de afstand en de duur van de rit. Voor al deze onderdelen geldt een maximumtarief. Dit tarief voorkomt dat de klant teveel moet betalen en wordt bepaald door de Rijksoverheid. Met het Actieplan Schone Lucht werkt de gemeente met de taxibranche samen naar een uitstootv
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbeterde luchtkwaliteit in relatie tot autoluw     West100% elektrische taxi’s/bussenDe gemeente richt zich op uitstootvrij vervoer. Dit kan elektrisch zijn, maar –afhankelijk van de ontwikkeling van de markt- zou er in de toe-komst ook intensiever kunnen worden gekeken naar bijvoorbeeld aandrijving op waterstof. Stimuleren elektrisch OVZuidOV elektrisch maken, binnen ringIn het recent gepubliceerde Actieplan Schone Lucht wordt stapsgewijs toegewerkt naar een uitstootvrij
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbeterde luchtkwaliteit in relatie tot autoluw Dieselaggregaten verbieden CentrumGeen dieselaggregatenIn het recent gepubliceerde Actieplan Schone Lucht wordt stapsgewijs toegewerkt naar een uitstootvrij Amsterdam. Op weg om de ambitie uitstootvrij te realiseren worden verschillende tussentijdse stappen gezet. Op dit moment is het zo dat we als gemeente pilotprojecten hebben waarbij we opdrach-ten gunnen op het gebied van de inzet van schone werktuigen (waaronder aggregat
	3. Ideeën en suggesties ten aanzien van handhaving             Handhaving: algemeen           CentrumHandhaven!Handhaven is een belangrijk punt van aan-dacht. De inzet van handhavers gebeurt op ba-sis van stedelijke prioriteiten, gebiedsagenda’s, meldingen en informatiegestuurd handhaven. Dit betekent dat er voortdurend keuzes worden gemaakt wat de handhavingsinzet en intensiteit betreft. Op dit moment wordt er gewerkt aan een handhavingsbeleidsplan waarin de handha-vingsbeleid voor de komende jaren is uitg
	vervolg: Ideeën en suggesties ten aanzien van handhaving Handhaving: logis-tiek, bouwverkeer en gehandicapten-stickers    CentrumHandhaving ophaalpunten voor pakjesWe nemen de signalen over overlast en overtredingen gerelateerd aan stadslogistiek serieus. Mede op basis van de signalen die binnenkomen bij de gemeente wordt de (extra) inzet door boa’s op bepaalde thema’s en/of gebieden bepaald. Echter is de handhavings-capaciteit beperkt en het takenpakket van de boa’s groot. Om de handhaving te optimaliseren
	vervolg: Ideeën en suggesties ten aanzien van handhaving   Nieuw-WestHandhaven! – snelheid - voorrang verkeer - stappen voor zebra – alle regels - ook fietsers30 km per uur      CentrumHandhaving 30 kmIn woonbuurten hebben we al op veel loca-ties een maximum snelheid van 30 km/uur. Op hoofdroutes geldt meestal 50 km/uur. Waar in woonbuurten de maximum snelheid nog niet op 30 km/uur ligt gaan we dit de komende jaren in-voeren. Het afdwingen van de verlaagde snelheid vergt een bijpassende inrichting (drempels
	vervolg: Ideeën en suggesties ten aanzien van handhaving               Snelheid autoverkeer in stadsdeel NoordNoordSnelheidsbep. Maatregelen recreanten uit stand naar NoordHandhaving auto: geparkeerde auto’s   ZuidoostHandhaven parkerenHandhaven is een belangrijk punt van aan-dacht. De inzet van handhavers gebeurt op ba-sis van stedelijke prioriteiten, gebiedsagenda’s, meldingen en informatiegestuurd handhaven. Dit betekent dat er voortdurend keuzes worden gemaakt wat de handhavingsinzet. Wat betreft foutpa
	vervolg: Ideeën en suggesties ten aanzien van handhaving Handhaving fiets: geparkeerde fietsenCentrumFietsen opruimen -> structurelerDe gemeente zet in op het beter faciliteren van fietsen. Dat betekent onder meer dat we in de afgelopen 6 jaren (2013-2018) 31.205 nieuwe fietsparkeerplekken hebben gerealiseerd (13.740 inpandig en 17.465 in de openbare ruimte). We vinden het daarbij van groot belang dat er ruim-te in het rek is voor fietsen die dagelijks/regel-matig worden gebruikt. Fietsen die (bijna) niet w
	vervolg: Ideeën en suggesties ten aanzien van handhaving  Handhaving: rij-dende snorfietsen/scooters    Nieuw-WestScooters nieuw west ook 30km per uurNa een intensieve informerings- en waarschu-wingsperiode is er op 3 juni 2019 gestart met de handhaving op snorscooters die in bepaal-de delen van de stad zich niet meer op het fietspad mogen begeven, maar sindsdien met een helm op de rijbaan moeten rijden. Hierbij worden er op basis van de resultaten van een voorverkenning handhavers op “hot-times” en “hotspo
	vervolg: Ideeën en suggesties ten aanzien van handhaving ZuidElk jaar dat je geen auto hebt -> meer korting! Op OV (ook trein)- Faciliteren: maakt de overstap naar een  schoon alternatief mogelijk (het alternatief is reëel);- Reguleren: verplicht de overstap naar een  schoon alternatief (er is een stok achter de deur). In de komende periode worden diverse maatregelen uitgewerkt, waaronder subsi-dieregelingen, privilegemaatregelen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden met ondernemerspartijen om logisti
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van taxivervoerAantal taxi’s verminderen   ZuidMinder Taxi’sDe gemeente werkt momenteel aan de voorbe-reiding van experimenten waarmee we intel-ligente toegang kunnen verlenen aan taxi’s in drukke gebieden in Amsterdam. Daarbij zullen we niet zomaar een stop zetten op het aantal taxi’s/taxivergunningen, maar via aanscherpte eisen wel zorgen dat openbare ruimte efficiënt en schoon wordt benut. CentrumMinder taxi’sCentrumTaxi’s verminderenZuidTAXISTOP (NY)Taxiverkeer r
	5. Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV       Aanbod OV: fijnmazigheid en verbindingen        NoordTram in NoordEen volledig nieuw netwerk heeft tijd nodig om te stabiliseren. Het nieuwe netwerk van de Noord-Zuidlijn wordt geëvalueerd. Onderdeel daarvan is het in kaart brengen van wat het daadwerkelijke effect is geweest van het verval-len van lijn 14 in het Westen van Amsterdam. GVB wacht op de uitkomsten van dit onderzoek, voordat het met eventuele wijzigingsvoorstel-len komt. Ook de routewijz
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV    vervolg:Aanbod OV: fijnmazigheid en verbindingen                      WestBeter OV, ook in de rest van Nederland. – toeganke-lijk – fijnmazig – veilig - goedkoop (gratis) - 24/7Nieuwe tram- en metroverbindingen Meer OV in de vorm van nieuwe bus-, tram- en/of metroverbindingen voor nieuwe gebieden en de bestaande stad is ook een ambitie van de gemeente voor de langere termijn, maar vraagt veel financiële middelen waarbij we sterk afhankelijk zijn va
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV               vervolg:Aanbod OV: fijnmazigheid en verbindingen                        CentrumIk wil de (elektrische) Opstappers terug! Op Prinsen-gracht voor bewoners (met OV kaart)NoordMeer verbindingen naar NZ-lijn en goedkoperNoordrechtstreekse bussen naar CS ipv overstappenNoordoude verbindingen herstellenNoordMeter openbaar verover vooral binnen NoordZuidBetere OV-verbindingZuidverfijning OV, Spinnenweb ipv visgraat!OostOV ontsluitingCentrumMeer 
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV                         vervolg:Aanbod OV: fijnmazigheid en verbindingen                        Stadsconferentie 2Met mijn kinderen naar mijn ouders in Lelystad is met het openbaar vervoer gedoe; de reis duurt dan twee keer zo lang en veel gedoeStadsconferentie 2Je kunt niet overal komen met het openbaar ver-voerWestNu beslissen om extra metrolijnen aan te leggen. Ring omsluitenNieuw-WestBussen - fijnmatige netwerkNieuw-Westfijnmazig OVNieuw-WestOV - 
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV                      Aanbod OV: frequentie                      NoordBussen weer zelfde route als voor NZ lijn (wel fre-quenter)Hogere frequentiesAls de bus, tram of metro vaak rijdt, hoef je minder lang op de halte te wachten en de reis minder precies te plannen. Ook het missen van een overstap bij vertraging is minder vervelend. Je bent al met al minder lang onderweg, en bovendien wordt het vervelendste onderdeel van de reis korter: het wachten. Het
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV                              ZuidoostOV: -> ook ‘snachtsZuidoostOV buiten spitstijdenZuidoostRuimere beschikbare tijden OVZuidoostP+R: pendelbussen gratis tijdens spits en evene-mentenZuidoostlanger OV (nacht)ZuidoostOV Moet beter: frequenter/ sneller -> ook bij be-stemming buitend de stad moet het OV goed zijn (in A’dam is OV best oke)ZuidoostInvesteren in OV - fijnmaziger- toegankelijker- veilig- goedkoop (gratis)- 24/7ZuidoostOV: -> reistijd ….. is
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV     ZuidoostVeiligheid in het open vervoerBeter, efficiënter OV, 24/7Binnen de financiële kaders vanuit de vervoerregio worden vervoerders gestimuleerd om zoveel en vaak mogelijk te rijden gedurende een groot deel van de dag en ook in het weekend, maar gezien de afhankelijkheid van reizigersinkomsten hebben de vervoerders baat bij zoveel mogelijk reizigers. Die zijn er vooral in spitsperioden en in drukke gebieden, waarin reizigers behoefte hebben aan
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV                          ZuidoostOV Fijnmazig goedkoop 24/7 Toegankelijk ZuidoostOV: -> veiligZuidoostInvesteren in OV - fijnmaziger- toegankelijker- veilig- goedkoop (gratis)- 24/7Betaalbaar OV                   NoordTariefdrempels tussen vervoerders opheffen (buiten) regio <-> stadGratis OVUit onderzoek blijkt dat de aspecten snelheid, betrouwbaarheid, gemak en zekerheid voor de meeste mensen belangrijker zijn dan de prijs. De gederfde inkomsten moe
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV                           OostOV pas voor Amsterdammers/ bewoners van een stadOostGratis vervoermiddelen (OV/ fiets/ deelauto/ taxi, etcOostOV-toegankelijkheid, gratis, meer (ook fijnmazig) -> ook voor rolstoelenOostOV per km. BetalenWestBeter OV, ook in de rest van Nederland. – toeganke-lijk – fijnmazig – veilig - goedkoop (gratis) - 24/7Nieuw-WestMeer OV: 1. Fequent 2. Fijnmazig 3. Niet zo duurNieuw-WestOV voor kinderen gratisCentrumGoedkoper en mee
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV                  ZuidoostStimuleren goedkope OVZuidoostGebruik P+R stimuleren met gratis OVZuidoostSowieso gratis OVZuidoostOV abonnementen goedkoper voor bedrijvenZuidoostInvesteren in OV - fijnmaziger- toegankelijker- veilig- goedkoop (gratis)- 24/7ZuidGoedkoper OV + betere verbindingenZuidMaak het OV goedkoper Oostals auto’s echt weg moeten dan ever voor zorgen dat OV gratis wordt. OV is nu onbetaalbaar.OostOV voor bewoners= gratis of tegen bodempr
	vervolg:Ideeën en suggesties voor verbetering van het OV          CentrumHubs spokeWaar mogelijk en gewenst zal de gemeente MaaS-initiatieven ondersteunen als het bijdraagt aan een betere bereikbaarheid en een mooiere openbare ruimte.CentrumBullet train -> zie model TokyoCentrumKleinschalig buurtvervoerNoordAlternatieven: meer / bel. OVCentrumDeelauto en meer tramCentrumBezoek niet met de auto, met OVZuidoostEchte alternatieven aanbieden (toegankelijk, betaal-baar, tijdsduur, op elk moment van de dag)Zuidoo
	6. Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren                         AutoparkerenP+R stimuleren                         NoordP+R voor toeristenAmsterdam zet in op een verantwoorde uit-breiding van P+R. Dit is immers een gastvrije manier om mensen in de stad te ontvangen, zonder dat het tot grote parkeerdruk in de stad leidt. Hierbij kijken we goed naar de kosten-kant. P+R ligt vaak op dure locaties en de ruimte is schaars. Tegelijkertijd is de constate-ring dat het zeer zelden voorkomt dat alle P+R’s in
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren         WestP+R? Aan de rand stad + combi goedkoper OVZuidoostP+R (buiten de wijken) gratis parkeren.Nieuw-WestPR aan de rand van de stadNieuw-WestP&R bij Shell zwartZuidP+R uitbreiden (aan de rand v.d. stad zoals RAI)Nieuw-WestBetere P+R met meer plaatsenNieuw-WestP+R meer!!ZuidoostGebruik P+R stimuleren met gratis OVZuidGratis parkeren op P+R als je in bezit bent van deen (bedrijfs) parkeervergunning (& gratis OV?)CentrumPendelbusjes van parkeergarages
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren                   Aantal parkeerplekken verminderen            WestPP opheffen -> Top!Het opheffen van parkeerplaatsen creëert ruimte in de stad voor zaken die hoog nodig zijn: groen, ruimte voor voetgangers, fiets en OV en ruimte voor voorzieningen. Hierbij is ook ruimte voor buurtinitiatieven. We creëren de ruimte stap voor stap en met voldoende aan-dacht voor de eventuele problemen die kunnen ontstaan. Zo voorkomen we dat er parkeerpro-blemen ontstaan
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren              CentrumShared space aloneDe Agenda Autoluw kijkt naar mogelijkhe-den om meer verkeerssoorten te mengen. Een complete shared-space-inrichting is maar in weinig gevallen een alternatief (dit is o.a. afhankelijk van het gebruik door verschillende voertuigtypen en -stromen, drukte, richtingen van het verkeer en mate van toegankelijkheid. Zo zijn shared-space-inrichtingen bijvoorbeeld onprettig voor slechtzienden). Amsterdam gaat hier terughouden
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren    Parkeergarages beter/meer benutten                     ZuidoostStop afbreken P-garages -> Beter benutten van bestaande garages -> Betalen op straat, gratis in garagesEr komen mee garageplekken beschikbaar voor vergunninghouders, als onderdeel van het plan 10.000 parkeerplekken op te heffen in de stad. Onder andere de bouw van de Singelgracht-garage, de openstelling van de Rokingarage en het verkennen van mogelijkheden tot het aankopen van garages make
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren                                    CentrumOpkopen garages: bewonersparkeren of fiets, CS -> appeltjes markt, Europa garage, Bijenkorf, De Kolk, AmstelstraatCentrumBenutten bestaande parkeergarages: s ’nachts be-woners en andere bezoekers. Bijenkorf, HotelgarageWestOndergrondse parkeergarage vlakbij & goedkoper dan bovengrondsWestGarages multifunctioneel! ev. Ook voor fietsers!ZuidBenut particuliere parkeerplekken in parkeergarages in private panden die n
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren                          Stadsconferentie 1Er blijft ruimte voor de auto nodig in de stad. Een plan zoals in de Frans Halsbuurt is een ramp voor ouders met jonge kinderenOm vraag naar en aanbod van parkeren goed in evenwicht te houden, kijkt de gemeente daarom goed naar het aantal parkeervergunnin-gen en het aantal parkeerplaatsen per gebied. Dit moet goed in evenwicht zijn. Deze maat-regel zorgt ervoor dat de parkeerdruk niet te hoog oploopt en de hoeve
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren                      Aanpassen par-keervergunningen: aantal (bewoners- en/of bedrijfs)vergunningen                OostMet het stoppen/ uitgeven van nieuwe parkeerver-gunningenIn gebieden in en rond het centrum verminde-ren we elk half jaar het zogenoemde plafond met 1,1%. Nieuwe aanvragers komen daarom nog wel in aanmerking voor een nieuwe ver-gunning, maar het duurt wel iets langer.Per situatie bekijken we daarnaast de vraag of een 2e parkeervergunning 
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren                   Aanpassen par-keervergunningen-stelsel: faciliteren spijtoptanten    WestOok lease auto op proef wegdoenOp dit moment kan iedere vergunninghou-der ervoor kiezen de parkeervergunning in te leveren en na zes maanden tot maximaal drie jaar de parkeervergunning weer terug te krijgen zonder wachttijd. We bekijken of we dit kunnen versnellen, o.a. door OV-abonnementen en deelautotegoed aan te bieden.WestOp proef auto wegdoenWestTerugkeergaran
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren                Betaald parkeren: in Zuidoost           ZuidoostBreed & integraal kijken: waterbed voorkomenBetaald parkeren maakt specifiek maatwerk mogelijk en is kostendekkend uit te voeren. Om die reden is betaald parkeren het uitgangspunt als er parkeerregulering wordt ingevoerd in een gebied. In de Nota Parkeermaatregelen Zuidoost wordt benoemd in welke gebieden de komende tijd parkeerregulering nodig is. Hier-bij wordt onder andere rekening gehoude
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren   FietsparkerenMeer (bak)fietsparkeervoor-zieningen, o.a. bij OV-knooppunten en ondergronds  OostMeer fiets parkeerplekken!!De gemeente zet in op het beter faciliteren van fietsen. Dat betekent onder meer dat we in de afgelopen 6 jaren (2013-2018) 31.205 nieu-we fietsparkeerplekken hebben gerealiseerd (13.740 inpandig en 17.465 in de openbare ruimte). We vinden het daarbij van groot be-lang dat er ruimte in het rek is voor fietsen die dagelijks/regelmati
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren                                      ZuidFietsenstalling: meer gelegenheid tot fietsparkerenZuidFietsenstalling vbewaaktNieuw-WestFietsparkeer plekken + handhavingZuidGa de hoogte in: Huizen zijn 3 hoog, Fietsenstalling … dus ook svp.ZuidNettere fietsrekkenNoord200 fietsplekken erbij bij station Noorderpark ipv bekeuren of wegknippenNoordMeer fiets parkeren bij Noorderpark stationNoordFietsparkeerplekken of ondergronds!NoordFietsparkeren bij metroZuidFie
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren         Langere parkeerduur fietsen toestaanOostFietsparkeren in garage niet 1 dag gratis, maar langer, bijv. 2 dagenDe gemeente heeft als regel de eerste 24 uur gratis je fiets parkeren in alle gemeentelijke bewaakte stallingen. Zo willen we stimuleren dat fietsen intensief worden gebruikt en kort ongebruikt stilstaan. De gemeentelijke stal-lingscapaciteit is beperkt. Door deze maatregel wordt deze zo goed mogelijk benut en kunnen veel fietsers hun fiet
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van parkeren     Parkeren overige voertuigenVerminderen geparkeerde voertuigen op de stoep   CentrumBiro’s van de stoepDe openbare ruimte die wij vrijspelen door het opheffen van parkeerplekken op straat komt vooral ten goede aan ruimte voor voetganger, fiets, groen, spelen en nutsvoorzieningen. Maar bij herinrichtingen kunnen ook flexibele par-keerplekken ingericht worden die bijvoorbeeld overdag gebruikt kunnen worden voor laden en lossen, en ‘s avonds voor het par
	7. Ideeën en suggesties ter stimulering van deelmobiliteit     Aanbod deelauto’s                       ZuidoostMeer deelauto’s beschikbaar stellen.Het aanbieden van deelauto’s is primair de rol van marktpartijen zoals Greenwheels en car2go. De gemeente stimuleert de groei van autode-len door de voorwaarden zo gunstig mogelijk te maken. We stellen voor om de kosten voor deelauto’s te verlagen. Voorwaarde is dat aan-bieders van deelauto’s concrete maatregelen nemen om: 1) de tarieven te verlagen, en 2) deelau
	vervolg: Ideeën en suggesties ter stimulering van deelmobiliteitBetaalbaarheid deelauto’s    ZuidoostDeelauto moet stuk goedkoper.Zie hierboven. ZuidVoordelige deelautos’ ook voor langere afstandenZuidBetaalbaar maken van deelauto’sZuidoostDeelauto -> duur bij meerdere dagen stad uitOost->Betaalbaar voor langere afstanden -> My Wheels & Snapcar als alternatief als je een dag de auto nodig hebtOost-> voor korte en lange ritten -> nu nog duurderOostBetaalbare deelauto’s!OostBetaalbaarCentrumMeer en vooral goe
	vervolg: Ideeën en suggesties ter stimulering van deelmobiliteit   OostDeelauto’s die je op een ander locatie weer kunt inleverenWestBeter benutten parkeergarages voor autodeel auto’s (“open-jaw” systeem)WestDeelauto -> ook kinderzitjesWestKnooppunten hub om samen reizen OV/ auto delen te stimulerenZuid1 abonnement voor deelauto’s voor alle aanbiedersStadsconferentie 1Laat Luud Schimmelpenninck zijn klus afmaken: zoals het witte fietsenplan uit de jaren 60, ligt er nu een alternatief vervoersplan voor de Wi
	vervolg: Ideeën en suggesties ter stimulering van deelmobiliteit                    Stimuleren fietsdeelmobiliteit           ZuidoostElektrische fietsen subsidierenOp 19 juni 2019 is de beleidsnota deelmo-biliteit vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van dit beleid is een aangepaste APV waarmee het te huur aanbieden van deelvoertuigen in de openbare ruimte wordt gereguleerd. Voor elektrische deelbromfietsen komen twee schaarse vergunningen voor max. 350 deelbromfietsen per aanbieder. Het beleid biedt
	vervolg: Ideeën en suggesties ter stimulering van deelmobiliteit                                           CentrumWatertaxiCentrumMonorailCentrumBelbusCentrumPer bootCentrumFluisterbootjeCentrumHop => de grachten rond voor bewonersCentrumUber freightCentrumHubs spokeCentrumBullet train -> zie model TokyoCentrumKleinschalig buurtvervoerCentrumMiddel dat niet meer tijd kost op locatie komenNieuw-WestDroog weer Meer fietsplekkenWe hebben afgelopen jaar een stadsbrede telling gedaan waarbij het aantal fietspark
	vervolg: Ideeën en suggesties ter stimulering van deelmobiliteit     WestAlternatieven voor de auto aantrekkelijk maken    OostAlternatieven voor bezoekers/ werkers die met auto naar A’dam komen (beter OV bv. , vooral vanuit/ en naar Groene Hart)Nieuw-WestStimuleren fietsverkeer bv. minder PP t.v. West festi-val -> geen OV naar dit gebied!!Nieuw-WestMeer lopen/ fietsen8. Ideeën en suggesties ten aanzien van het autonetwerk         Maximumsnelheid verlagen         OostSnelheidsbegrenzing, in combinatie met G
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van het autonetwerkCentrumMax 30km hele centrumCentrumSnelheid auto naar beneden, minder uitstootCentrumWel drempels ook voor fietsenCentrumMeer drempels (Rozengracht)Nieuw-WestSnelheid remmen door verminderen sluipverkeer woonstratenNieuw-WestTussen Meer 30KMNieuw-WestAuto te gast 30KM drempels, flitsen!Nieuw-WestOsdorpweg, Sloterweg, 30KM, Alleen fietsenAutonetwerk aanpassen: stimuleren fietsstraten (auto’s te gast)  OostAuto te gast uitbreidenVoor een aantal hoofd
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van het autonetwerk     ZuidoostDreven zijn een robuust netwerk, zorg juist voor autoluwe buurtenStadsconferentie 1Autoluw op wijkniveau vraagt om maatwerk. Dit leidt tot verschuiving van verkeer, routes, ook in relatie tot aangrenzende wijkCentrumAutolusCentrumGeen autosluipverkeer. Bijv.: Plantage Middenlaan in en Plantage Middenlaan uit. Jordaan via Rozen-gracht erin en via Rozengracht eruitWestDoorgaand auto verkeer door woonbuurten onmo-gelijk makenWestGeen door
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van het autonetwerk Nieuw-WestSluipverkeer, Forenzen(?) tegengaanNieuw-WestBenut hoofdnet auto. Snelheden in wijken verlagen belemmeringen opwerpenNieuw-WestSluiproutes voorkomen voor auto’s die naar centrum willenNieuw-WestKnip Osdorperweg -> sluiprouteNieuw-WestVeilige fietspaden, Smalle autoweg, Teveel dwars de wijk, SluipverkeerOostDapperbuurt eenrichtingsverkeer!OostVerkeerscirculatie -> ondergrondse auto-verbindin-genNieuw-WestGoogle/ TomTom andere routes aan l
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van het autonetwerk              Autonetwerk aanpassen: gecontroleerde toegang  CentrumGecontroleerd toegang bv. op kenteken + vergun-ning bedrijven, hotels -> bewonersIn ieder geval in het centrum gaan we ervaring op doen met gecontroleerde/intelligente toe-gang. Bij succes kunnen we dit middel in meer gebieden inzetten.CentrumAlleen privéauto’s toestaan met reden (slecht ter been) e.d.Stadsconferentie 2Maak onderscheid tussen de bereikbaarheid van de stad voor goed
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van het autonetwerk   Autoverkeer verminderen i.r.t. luchtkwaliteitCentrumWaar luchtvervuilingsnorm wordt overschreden met een autoverkeer afknijpen + 30 km per uur. Bijv. Weesperstraat 2x1 baans/ Wibautstraat 2x1 baans/ Valkenburgerstraat 2x1 baansHet alleen terugbrengen van de capaciteit van een route zorgt niet zonder meer voor een be-tere luchtkwaliteit. Het risico op files neemt toe en een deel van het verkeer kiest andere routes waar dan mogelijk problemen optr
	Vervolg:Ideeën en sugges-ties ter verbetering van de toeganke-lijkheid        WestConstant blinde geleidlijnen vrijhoudenGeleidelijnen worden nog te vaak geblokkeerd door geparkeerde fietsen, scooters of andere obstakels. Enerzijds komt dit door een gebrek aan bewustzijn; mensen beseffen niet dat ze een belangrijke voor-ziening blokkeren en daarmee de toegankelijkheid en de veiligheid in gevaar brengen. Op dit punt is het afgelopen jaar een bewustwordingscampagne gevoerd die komend jaar wordt voortgezet.And
	Vervolg:Ideeën en sugges-ties ter verbetering van de toeganke-lijkheid      CentrumMeer openbare ruimte voor de voetganger, rolstoel-gebruikerConform de Visie Openbare Ruimte (2017) geven we bij herinrichtingen prioriteit aan voetgangers. We streven overal naar minimaal 1,80m vrije doorloopruimte, zodat alle voet-gangers -ook rolstoelgebruikers- zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Om te bepalen hoeveel ruimte de voetganger nodig heeft in zeer drukke gebieden, wordt in 2019 een ‘Beleidskader Ruimt
	Vervolg:Ideeën en sugges-ties ter verbetering van de toeganke-lijkheid      CentrumAandacht voor rolstoelen, kinderwagens, rollators. Moeten vaak nu op de weg!Conform de Visie Openbare Ruimte (2017) geven we bij herinirchtingen prioriteit aan voetgangers. We streven overal naar minimaal 1,80m vrije doorloopruimte, zodat alle voet-gangers -ook rolstoelgebruikers- zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Om te bepalen hoeveel ruimte de voetganger nodig heeft in zeer drukke gebieden, wordt in 2019 een ‘B
	Vervolg:Ideeën en suggesties ter verbetering van de toegankelijkheid     Gehandicapten-parkeren verge-makkelijken   Nieuw-WestRuimere + meer -invalide parkeerplaatsenMet de Amsterdamse parkeervergunning voor gehandicapte bewoners parkeert u gratis in ge-bieden waar betaald parkeren geldt. Daarnaast bestaan algemene gehandicaptenparkeerplaat-sen waar u mag parkeren met de Europese gehandicaptenparkeerkaart. Voor deze laatste geldt dat de plaats en het aantal door het stadsdeel bepaald wordt. In autoluwe gebi
	Vervolg:Ideeën en suggesties ter verbetering van de toegankelijkheid                                CentrumZeker voor minder mobiel -> OV beter regelen. Goedkoper -> meer haltes. Zijn veel opgeheven          CentrumOV (trein) echt (!) rolstoeltoegankelijkNieuw-WestAlle haltes toegankelijk Bv. Huizingalaan/ LelylaanNieuw-WestOV is niet veilig te bereiken (zebra)Nieuw-Westveel meer veilige oversteekpunten. Ik ga ’s avonds en in de winter slecht/ niet naar tram 2 lopen, om-dat er geen zebra is naar de vrije ge
	 Vervolg:Ideeën en suggesties ter verbetering van de toegankelijkheid          Nieuw-WestAOV -> vrijstelling vergunningZuidoostMensen met beperking + ouderen ondervinden problemen met AOV deur tot deur vervoer omdat de taxi niet de straat in mag -> ontheffing regelen -> ook bij aanbestedingWestAOV ontheffing trambaan/ busbaanOostConcreet: vergunningen AOV meenemen in aanbe-stedingCentrumMindervalide flexibel en goedkoper betrouwbare optiesOverig OostGehandicapten-organisaties moeten per stadsdeel zelf toega
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van herinrichtingen (van de openbare ruimte)                                 WestMeer bomen!! -> De Clerqstraat grote bomen?Op plekken waar veel ruimte vrijkomt vanuit Autoluw - bijvoorbeeld door een straat helemaal autovrij te maken of een cluster parkeerplaatsen op te heffen- kan bij herinrichting ruimte voor groen met een stevige maat gemaakt worden: bijvoorbeeld pocketparks en groene speel- of struinplekken. We streven ernaar de hoeveelheid verhard oppervlak in v
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van herinrichtingen (van de openbare ruimte)                                WestBredere stoepenAls er onvoldoende ruimte is voor de voetgan-ger, kijken we éérst of de obstakels op het trot-toir kunnen worden verminderd of verplaatst. Denk aan uitstallingen van ondernemers, onhandig geplaatste schakelasten of verkeerd geparkeerde fietsen. Op de Herengracht wordt dit uitgevoerd, waarbij de Amsterdammertjes opgeschoven worden om meer ruimte voor de voetganger te creëren
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van herinrichtingen (van de openbare ruimte)                                       OostOverdekt zitten -> Praag, ParijsDe mate waarin terrassen worden toegestaan verschilt per stadsdeel en per type straat. Het verbreden van trottoirs -bijvoorbeeld door parkeervakken op te heffen- kán meer ruimte bieden aan terrassen. Maar, in algemene zin geldt dat er éérst voldoende ruimte moet zijn om te lopen (minimaal 1,80m en veel meer in drukke gebieden), voordat een terras ver
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van herinrichtingen (van de openbare ruimte)                     CentrumIeder café een beperkt aantal terrastafels ->Wel terrassen behouden! Zijn leuk!Voorzieningen             CentrumOndergrondse afvalcontainersGoede huisvuilinzamelvoorzieningen zijn een randvoorwaarde voor leefbare wijken. In grote delen van de stad zijn we al overgestapt op ondergrondse inzamelvoorzieningen, maar nog niet overal. Deels komt dat omdat de ruimte voor het inpassen van containers bepe
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van herinrichtingen (van de openbare ruimte)                              CentrumStoppen, door laten lopen -> auto te gastCentrumJordaan -> Autoluw: jaCentrum Bredere stoepen! Hindervrij -> Share spaceStadsconferentie 1Stop met het ontwerpen voor de auto!ZuidDisbalans op de weg ipv aparte rijbaan voor auto en fiets dit bundelen en meer ruimte creëren voor groen fiets en voetgangerWestMeer sharedspace -> HaarlemmerdijkFietspaden: veiligheid         OostVeiliger fietse
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van herinrichtingen (van de openbare ruimte)                                          WestBredere fietspadenDe fietskruising bij de Sloterbrug is onlangs aangepast, we hopen dat hiermee de rou-te verbeterd is. Er zijn diverse routes vanuit Nieuw-West naar het Centrum. We hebben niet de ambitie om een fietssnelweg aan te leggen, maar kijken wel naar de mogelijkheden om de routes vanuit Nieuw-West naar het centrum te verbeteren. Per 8 april 2019 is de regel inge-gaan d
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van herinrichtingen (van de openbare ruimte)            Fietspaden: gedrag        WestFietsdiscipline!Amsterdam is blij met fietsers en alle fietskilo-meters die gemaakt worden. We faciliteren en stimuleren dit door het realiseren van een goe-de fietsinfrastructuur. De komende jaren pakken we met de uitvoering van het meerjarenplan fiets bijvoorbeeld de drukste fietsroutes aan en de fietsparkeerknelpunten. Daarnaast richten we ons op het verbeteren van het fietscomfo
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van herinrichtingen (van de openbare ruimte)                Veiligheid fietsers en voetgangers              Nieuw-WestMeer zebrapadenMet de uitvoering van de meerjarenplannen fiets en verkeersveiligheid werkt Amsterdam aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het comfort voor fietsers. Onder andere door meer ruimte voor fiets te maken, het ver-plaatsen van de snorfiets naar de rijbaan en het verbeteren van kruispunten om deze veiliger te maken voor fiets en vo
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van herinrichtingen (van de openbare ruimte)          Inrichtingsvoorstel Van der Helstplein Zuid Suggestie namens diverse partijen om de sociale ruimte rond het plein te verbeteren, samenvatting: Wij denken dat de Tweede van der Helststraat, die dwars over het plein loopt, zou kunnen worden afgesloten. Vanaf de hoogte van Buhrs tot aan Renato’s Osteria. De Rustenburgerstraat en Karel du Jardinstraat zouden nog wel doorgaans moeten zijn. Voor zowel voetgangers, auto’
	11. Ideeën en suggesties ten aanzien van ruimtelijke ordening                Nabijheid voorzieningen: winkels, opvang etc.        noordboodschappen op de fiets binnen NoordUitgangspunt voor nieuwe gebieden is het ont-wikkelen van gemengde woon-/werkgebieden met voldoende voorzieningen in de buurt.ZuidoostMeer kleine winkels/ ondernemers stimuleren = minder met autoZuidoostBoodschappen bus + (incl. chauffeurs)ZuidoostBij gebiedsontwikkeling kijken naar alle faciliteiten in de buurt: - wonen – werken – gezin 
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van ruimtelijke ordening                   Nabijheid fietsvoorzieningen NoordFietsparkeren bij metroIn het kader van de investeringsagenda metro (Vervoerregio) wordt ook gekeken naar het ver-beteren van de fietsvoorzieningen bij de metro. ZuidGa de hoogte in: Huizen zijn 3 hoog, Fietsenstalling … dus ook svp.Gezien de schaarste ruimte wordt ook ingezet op het stapelen van functies. Woningbouwop-gave  NoordMinder huizenHet gemeentebestuur heeft de ambitie om 7.500 won
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van ruimtelijke ordening      ZuidDe stad met een goede bereikbaarheid door de hele stadMet de investeringen (fiets, OV en auto) in de bestaande stad maar ook in de nieuwe gebie-den proberen we de verschillende stadsdelen zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. ZuidMaatwerk! -> afhankelijk van de functi, groen -> draag bij aan afwatering, fijner voor iedereenBinnen het programma Rainproof wordt geke-ken welke maatregelen er genomen kunnen worden tegen wateroverlast
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van draagvlak (en participatie) OostMeer maatwerk Houdbaarheid d.m.v. draagvlak  OostCoalitiebestendig om blijvend draagvlak onder bewoners te creëren en te behoudenDe Agenda Amsterdam Autoluw omvat een totaalpakket aan maatregelen voor ‘nu, straks en later’. Het is geen vastomlijnd pakket, in die zin dat er o.a. experimenten en pilots in zitten. Uitkomsten zullen leiden tot het aanscherpen, versnellen of juist wegvallen van maatregelen. Ook wijzigingen in de politie
	vervolg:Ideeën en suggesties ten aanzien van promotie Inzetten op gedrag    ZuidJe moet de mentaliteit van mensen veranderen!!!Gedragsverandering is een belangrijk onder-deel van onze inzet op het terugdringen van autobezit en -gebruik. Per doelgroep wordt bekeken wat de meest effectieve maatregelen zijn. Toeristen zijn daarbij ook een relevante, zij het erg moeilijk bereikbare doelgroep. OostGedragsverandering ook voor bezoekersWestVeel meer inzetten op gedragsverandering en ver-andering van vervoermiddele
	vervolg:Overige ideeën en suggesties Gedrag autogebruik/-bezit beïnvloeden   CentrumAutogebruik vanaf het begin ontmoedigen zodat je er nooit aan begint en niet aan went: vergunningen duur en moeilijk maken, tijdje gratis OV als beloningGedragsverandering is belangrijk onderdeel van de Agenda Amsterdam Autoluw. Voor de gemeente is hier een rol weggelegd om natuurlijke verandermomenten te benutten en mobiliteitsalternatieven dermate aantrekkelijk te maken dat het een volwaardig alternatief voor de auto wordt
	vervolg:Overige ideeën en suggesties  Onderscheid maken bewoner/bezoeker     CentrumOnderscheid bewoners en bezoekersZie onder Parkeren. CentrumAlleen bestemmingsverkeer, zoals milieuzoneWe ontwikkelen een intelligent toegangsysteem waarmee we de mogelijkheid verkennen om bepaalde doelgroepen op bepaalde tijdstippen en/of bepaalde locaties te weren. Voorbeeld is de pilot Oudezijde, waarbij in de uitgaans-nachten doorgaand verkeer uit de buurt wordt geweerd. CentrumForensen via OV naar centrumZie onder Parke
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	Over de autoluwe stad •  Weer auto’s uit de binnenstad, parkeren kan aan de rand van de stad.•  De gemeente moet nu lef hebben, doorpakken en maatregelen nemen: doorgaand verkeer de stad uit.•  Elke zondag de Wibaut-as autovrij tot aan station Noord van de Noord/Zuidlijn. Voor een veilige stad en schone lucht.•  Zorg voor meer functiemenging. Vroeger was de stad autoluw, omdat er weinig auto’s waren, het OV was goedkoop en winkels op loopaf-stand lagen.•  Geef prioriteit aan bewoners in de stad.•  Stop met 
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	• Fietsers en voetgangers gaan slecht samen. Fietsers stoppen niet voor zebrapaden, ze fietsen en parkeren op het trottoir. En als je pech hebt, schelden ze je de huid vol. •  Fietsers moeten meer rekening houden met anderen. Het is al druk, en er komen nog meer mensen bij. De fietsburgemeester besteedt hier het komende jaar aandacht aan. •  De fiets is de niet enige oplossing voor autoluw. Ik durf de stad niet in, omdat het veel te druk is op het fietspad. •  Doe iets aan het fietsgedrag in Amsterdam. Ga s
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	Over deelvervoer •  Richt deelvervoer breder in: er zijn zo veel meer mogelijkheden. Bv. autodelen van mensen die doordeweeks de auto gebruiken en in het weekend fietsen. •  Is er een betere samenwerking tussen deelplatforms mogelijk?•  Ik schrok ervan dat Greenwheels-parkeerplaatsen bij herinrichtingen zoals de Nieuwezijds Voorburgwal zomaar verdwijnen.•  Waarom schaft de gemeente fietstaxi’s af? Dat is toch niet logisch? Over mensen die minder mobiel zijn•  Niet iedereen die jong is, is gezond. Laatst wer
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	De vragenlijst1.Hoe vaak gebruikt u onderstaande vervoersmiddelen?Matrix vraag• Auto• Openbaar vervoer• Fiets• Taxi• Scooter/brommer/snorfiets Antwoord categorieën:  Dagelijks, wekelijks, een enkele keer per maand, nooit 2. Welke vervoersmiddel gebruikt u het meest? 1 antwoord mogelijk• Auto• Trein• Tram• Bus• Fiets• Taxi• Scooter/brommer/snorfiets 3.  Waarom heeft u voorkeur voor de <invullen wat bij vraag 2 is geantwoord>? 4. Bent u in het bezit van een eigen auto?• Ja (ga naar vraag 5)• Nee (ga door naar
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	5. Waarvoor gebruikt u de auto?Meerdere antwoorden mogelijk• Woon-werk verkeer• Kinderen naar school brengen• Boodschappen• Bezoek/ afspraken vrienden/familie• Ontvangen of geven van mantelzorg• Anders, namelijk…. 6.  Wat heeft u nodig om de auto te laten staan of zelfs weg te doen? 1 antwoord mogelijk• Beter openbaar vervoer dat goed op elkaar is aangesloten• Betere fietspaden, auto te gast• Elektrisch vervoer: fiets, scooter, taxi, boot• Delen van fiets, auto• Meer voetgangersvoorzieningen• Niks, dat ben 
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	8.  Minder auto’s in Amsterdam zorgen ervoor dat de stad leefbaarder wordt. Stel er komen minder auto’s. Welk voordeel is voor u dan het belangrijkste?1 antwoord kiezen• Schonere lucht• Minder overlast van geparkeerde auto’s• Minder geluidsoverlast• Een betere verkeersveiligheid• Meer ruimte voor spelende kinderen en groen.• Geen enkel voordeel• Een ander voordeel, namelijk: 
	9. In welk stadsdeel woont u?• Centrum• Nieuw-West• Noord• Oost• West• Zuid• Zuidoost• Anders, namelijk 10. Wat is uw leeftijd?• Jonger dan 20• Tussen de 20 en 30• Tussen de 31 en 40• Tussen de 41 en 50• Tussen de 51 en 60• Tussen de 61 en 70• Ouder dan 70 
	12. Wat is uw werksituatie?• Werkzaam in loondienst of als zzp’er• Scholier of student• Gepensioneerd• Werkzoekend/ werkloos/ bijstand• Arbeidsongeschikt 13. Wat is uw persoonlijke situatie?• Alleenstaand, jonger dan 35 jaar• Alleenstaand, ouder dan 35 jaar• Huishouden zonder thuiswonende kinderen• Huishouden met jongste kind onder de 12 jaar• Huishouden met jongste kind tussen de 13 en 17 jaar• Huishouden met jongste (thuiswonende) kind ouder dan 18 jaar• Geen antwoord• Anders, namelijk: 
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