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SAMENVATTING 

Opgave 

Amsterdam staat aan de vooravond van een grote verandering in de openbare ruimte. We werken 

aan de invoering van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de stad. De straten en 

wegen in ons stedelijk gebied worden veiliger en leefbaarder. Het autoverkeer gaat zijn snelheid 

aanpassen aan dat van de andere verkeersdeelnemers en aan het hedendaagse gebruik van de 

straten. Dat is hoog tijd want onze straten zijn steeds meer tot verblijfsgebied uitgegroeid, deels 

omdat de stad drukker wordt en deels omdat de Amsterdammer in de 21ste eeuw meer 

activiteiten buiten onderneemt. 

De maatregel in het kort 

Het streven is om vanaf 2023 voor alle wegen in stedelijk gebied in Amsterdam een 

maximumsnelheid van 30 km/u te hanteren. Amsterdam werkt sinds de jaren negentig met allerlei 

maatregelen aan verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Tegelijkertijd willen we 

dat de stad goed bereikbaar blijft, ook voor auto’s. Met 30 km/u in de stad streven we naar een 

betere balans tussen de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie van straten. Dit sluit aan bij de 

landelijke en internationale trends. Uiteindelijk willen we dat een snelheid van 30 km/u in een 

stedelijke omgeving normaal is en normaal wordt gevonden. We sturen op het gedrag van de 

weggebruiker met de invoering van een nieuwe norm, aanpassingen aan de  infrastructuur en 

stevige communicatie van deze norm. 

Beleidsvoornemen 

Vlak voor de zomer is de maatregel opgenomen in het beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’. Dit 

voornemen is door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak van 23 augustus tot en met 3 

oktober. Hierbij zijn ook de stadsdelen gevraagd om advies te geven op dit voornemen. 

Meer dan 900 zienswijzen 

Er zij in totaal 951 zienswijzen binnengekomen. Dit is een aanzienlijk aantal en het college dankt 

de vele insprekers voor hun reactie. Het is een thema dat vaak naar voren komt bij gesprekken in 

de stad en gezien de vele reacties ook echt leeft in de stad.  

Positieve reacties 

Veruit het grootste deel van de inspraakreacties (69%) is positief.  Hierbij wordt vooral duidelijk 

dat men positief staat tegenover de maatregel omdat het de verkeersveiligheid verbeterd. Ook 

thema’s als leefbaarheid en een verbeterde inrichting van de stad voor langzaam verkeer kwamen 

duidelijk naar voren. Bij de positieve reacties kwam  ook naar voren dat een goede handhaving van 

belang is. Verder kwamen er veel suggesties binnen over thema’s die niet direct over 30 km/u 

gaan. Een deel hiervan valt buiten de scope van dit project of betreft zaken die al door de 



 

 
 

gemeente worden gedaan. Deze zijn wel van reactie voorzien maar worden verder niet in dit 

document behandeld. 

Negatieve reacties 

In totaal was 20% van de reacties negatief. Ook bij deze reacties wordt het onderwerp handhaving 

regelmatig genoemd. Men vraagt zich af waarom automobilisten zich zouden gaan houden aan 

een andere snelheidslimiet als er niet voldoende wordt gehandhaafd? Een aantal insprekers is van 

mening dat er nu ook niet gehandhaafd wordt op de huidige snelheidslimiet van 50km/u. 

Een klein deel van de reacties relateert aan de effecten die optreden bij de invoering van een 

lagere snelheidslimiet. Zo worden er vragen gesteld rond het effect op de verschuiving van het 

verkeer, de mogelijke uitstoot, bereikbaarheid van de stad en mogelijke andere gevolgen voor de 

verkeersveiligheid. Tot slot wordt er ook een aantal suggesties gedaan om andere afwegingen te 

maken rond de structurele keuzes die bepalen of een weg 30 of 50 km/u als maximumsnelheid zou 

moeten hebben, zoals alleen 30km/u bij wegen zonder vrijliggende fietspaden. 

Reactie en conclusie van het college 

Bovenstaande paragrafen geven een groot deel van de binnengekomen reacties weer. Verder in 

deze Nota van Beantwoording reageert het college op alle inspraakreacties die zijn ingediend. 

Deze zijn vaak hetzelfde van aard, en daarom gecategoriseerd en geclusterd per thema. Per 

thema en onderwerp geeft het college een inhoudelijke antwoord op hoe hier naar gekeken wordt 

en of/hoe dit verder wordt meegenomen  

De inspraak heeft niet tot grote wijzigingen geleid in het beleidsvoornemen. Zo blijven de 

structurele keuzes rond snelheden in de stad hetzelfde als in het eerdere voornemen. Er zijn wel 

een aantal straten in Amsterdam waar op basis van de inspraakreacties uit de stad en van 

organisaties, en op basis van adviezen van de stadsdelen een wijziging is gemaakt qua 

maximumsnelheid. Deze wijzigingen zijn te vinden in het laatste hoofdstuk van deze nota van 

beantwoording. Ook hebben de inspraakreacties geleid tot duidelijke signalen over wat de 

insprekers belangrijk vinden. Hier houden we in de uitvoering van het beleid zoveel mogelijk 

rekening mee.  

Vervolgproces en monitoring 

Het streven is eind december 2021 het beleidsvoornemen definitief te maken in het beleidsstuk ’30 

km/u in de stad’, waarbij deze nota van beantwoording een belangrijke rol speelt in de stukken ter 

besluitvorming. Na het succesvol verlopen van deze besluitvorming wordt er verder gewerkt aan 

de stappen om de invoering van een lagere snelheidslimiet soepel te laten verlopen. Daarbij is het 

streven deze boodschap zo helder mogelijk aan alle verkeersgebruikers duidelijk te maken, maar is 

er uiteraard in het begin ook sprake van een overgangssituatie. Daarom worden voor en na 

invoering verscheidene maatregelen, zowel fysiek als niet-fysiek, genomen om de snelheid in de 

stad daadwerkelijk te verlagen. Een belangrijk onderdeel daarvan is uitgebreide monitoring- en 

evaluatie. Op basis hiervan kan bekeken worden of er bijgestuurd moet worden en of nog verdere 

maatregelen nodig zijn. 
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1 Inleiding en het proces tot nu toe 

Op 6 juli 2021 is het beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’ vastgesteld en vrijgegeven 
voor tervisielegging door het college van B&W. Hierop volgend is een inspraakperiode geweest die 
liep tot 3 oktober 2021. Het beleidsvoornemen was toen voor iedereen op internet te downloaden. 
Daarnaast lag het beleidsvoornemen ook op de stadsdeelkantoren om deze op een andere manier 
toegankelijk te maken. Stadsdelen en stakeholders die in het voortraject zijn geconsulteerd 
hebben de stukken toegestuurd gekregen en gereageerd  
 
Van deze inspraakmogelijkheden is de afgelopen maanden intensief gebruik gemaakt en dat heeft 
geleid tot dit product: de Nota van Beantwoording ’30 km/u in de stad’. De inspraakperiode heeft 
uiteindelijk namelijk geleid tot 951 reacties, over verschillende onderwerpen, zowel positief als 
negatief. Daarbij zijn ook verschillende voorstellen gedaan om het voornemen te wijzigen. In dit 
document worden deze van een antwoord voorzien.  
 
In deze  nota van beantwoording zijn alle reacties op thema ingedeeld en beantwoord. Er  zijn 
verschillende categorieën opgesteld die de aard van de reacties weergeven. Alle inspraakreacties 
zijn anoniem en met antwoord opgenomen in de bijlage inspraakreacties. Elke inspreker heeft bij 
het indienen van de reactie een eigen unieke code gekregen, waarmee in de bijlage kan worden 
gezocht. Aan grotere organisaties hebben we apart aandacht besteed in het volgende hoofdstuk. 
Ook zij krijgen een terugkoppeling op hun reactie. 
 
Voor het beleidsvoornemen is ook advies gevraagd aan de dagelijks besturen van de stadsdelen 
Hier hebben alle stadsdelen gebruik van gemaakt, samen met de stadsdeelcommissies. In een los 
hoofdstuk wordt aandacht gegeven hoe met de ingebrachte punten en voorstellen wordt 
omgegaan.  
 
In het laatste hoofdstuk geven we een overzicht van de wijzigingen die optreden in het 
beleidsvoornemen op basis van de binnengekomen reacties van individuen, organisaties en de 
stadsdelen.  
 
Deze nota van beantwoording en inhoud daarvan zijn input voor het verdere proces rond 
besluitvorming van het beleid en is nuttige input voor de concrete uitvoering van het project ’30 
km/u in de stad’. 
 
Door de vele inspraakreacties en de uitvoerigheid van sommige reacties kan het zijn dat er bij de 
verwerking  wat foutjes in zijn geslopen. Mocht iemand vinden dat er geen recht aan een reactie is 
gedaan of vinden dat er iets ontbreekt, dan  kan er contact worden opgenomen met 
30km@amsterdam.nl 
 
Het college behoudt zich het recht voor om nog wijzigingen door te voeren op deze nota om 
bijvoorbeeld zaken te verduidelijken of scherper weer te geven. De behandeling van het 
onderwerp en deze NvB door de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW) staat 
nu gepland op 16 december 2021.  
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Reacties uit de stad 

Er zijn bijna 1000 reacties ontvangen uit de stad, afkomstig van inwoners(groepen) en 

ondernemers. Ook de (zeven) stadsdelen hebben gereageerd. Het college wil iedereen bedanken 

die een inspraakreactie heeft gegeven. 

 

Positieve reacties 

Het signaal uit de stad is overduidelijk positief. Maar liefst 69 %  van de insprekers ondersteunt het 

beleidsvoornemen om een maximum snelheid van 30 km/u in te voeren Vooral de verbetering van 

de verkeersveiligheid  benoemd dat men het voorstel ondersteunde vanwege de effecten die het 

kan hebben op voornamelijk verkeersveiligheid. Daarbij werd vaak genoemd dat er te hard wordt 

gereden in de stad en men zich niet veilig voelt daardoor. Andere positieve effecten die werden 

genoemd, hadden vooral te maken met geluid en leefbaarheid. Het geluid van verkeer is een grote 

bron van hinder in de stad en wordt zo ook benoemd in de reacties. 30 km/u wordt daarvoor 

gezien als maatregel om dit te verbeteren. Leefbaarheid komt vooral terug als thema in relatie tot 

een prettigere stad om in te zijn/te bewegen. Zo wordt er vaak de link gelegd met welke 

hindernissen en bronnen van ergernissen er nu nog zijn, waarbij de auto vaak naar voren komt. 

Een lagere snelheid wordt daarbij gezien als mogelijkheid om een aantal van deze ergernissen weg 

te nemen. 

 

Aandachtspunten 

Veel reacties geven aan het voornemen te steunen, maar geven ook duidelijk aandachtspunten 

mee rond de invoering van het voornemen. Handhaving is daarbij het thema dat het meeste 

genoemd is. Er wordt het beeld geschetst dat er nu al te vaak te hard wordt gereden in de stad, 

zowel structureel als qua pieksnelheden. Een gebrek aan handhaving wordt daarbij vaak genoemd 

als oorzaak of als missende oplossing. Er worden daarom ook vraagtekens geplaatst in hoeverre 

de snelheid in de stad omlaag gaat als hier niks fundamenteels in wijzigt.  

Handhaving is onderdeel van een samenhangend totaalpakket van maatregelen om de snelheid in 

de stad zoveel mogelijk omlaag te brengen.  Alle facetten van dat pakket – borden en lijnen, 

communicatie, gedragsbeïnvloeding, voertuigtechnologie, tijdelijke herinrichtingsmaatregelen en 

handhaving - zijn bij het invoeringstraject van belang. Verkeershandhaving is in die zin een 

belangrijk onderdeel van deze puzzel. De gemeente overlegt daartoe met de bevoegde instanties: 

Openbaar Ministerie en politie. De beschikbare politiecapaciteit voor verkeershandhaving is 

momenteel helaas beperkt. We blijven hier daarom aandacht voor vragen op verschillende niveaus 

en overleggen met OM en Politie hoe we deze maatregel zo effectief mogelijk kunnen inzetten in 

de stad.  

 

Planning 

Een aantal insprekers vraagt zich af waarom we dit niet sneller kunnen invoeren, zoals 

bijvoorbeeld in Brussel of Parijs is gebeurd. We hebben gekozen voor invoering in 2023 om een 

aantal redenen. Zo kiezen wij ervoor om anders dan Brussel en Parijs meer aan te passen qua 

belijning en fysieke maatregelen om ook in het straatbeeld nog duidelijker te communiceren wat 

de maximumsnelheid is. Het voorbereiden van deze maatregelen neemt tijd in beslag om dit goed 

op straat uit te voeren. Dit geldt ook voor de juridische besluiten die voorbereid en genomen 

moeten worden, voorafgaand aan uitvoering. Daarnaast geeft dit ook tijd aan partijen zoals het 

openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten om zich goed voor te bereiden op de aangepaste 

snelheden in de stad en hoe zij daar goed binnen kunnen functioneren.  
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Scope en Afwegingskader 

Veel insprekers die aangeven positief te zijn, vragen zich af waarom niet alle straten naar 30 km/u 

gaan in Amsterdam of waarom een specifieke straat niet naar 30 km/u gaat. Hier hebben we in het 

vervolg van deze nota van beantwoording per locatie nog specifiek aandacht aan besteed als deze 

genoemd werd in een reactie. Veel van deze keuzes hebben te maken met de keuzes zoals die zijn 

gemaakt in het afwegingskader of de gesprekken die gevoerd zijn met stakeholders om (tijdelijke) 

uitzonderingen te maken. Voor het project hebben we heel sterk de link gelegd tussen 

verkeersveiligheid, het gebruik van de weg, de stedelijke omgeving en de maximumsnelheid die 

daarbij zou passen. Voor het afwegingskader hebben we daarbij ook duidelijk het uitgangspunt 

gebruikt dat 30 km/u in de stad  de passende snelheid is. Op basis daarvan zijn we vanwege de 

grote variëteit aan wegen in de stad gaan bepalen waar een lagere snelheid niet geloofwaardig, 

effectief of passend is. Hiervoor zijn vooral aspecten naar voren gekomen waarbij momenteel nog 

heel erg duidelijk de functionaliteit van de weg voor het gemotoriseerd verkeer is of er geen 

medegebruik is van langzaam verkeer. De verwachting is dat de effecten van een lagere 

snelheidslimiet niet als logisch worden gezien op een dergelijke weg en dat de effecten op het 

verbeteren van de verkeersveiligheid erg laag zullen zijn. Een belangrijke voorwaarde die we 

daarbij stellen is wel dat de weg volledig is ingericht voor een hogere snelheid, dus zonder 

aanliggende parkeerplaatsen en met vrijliggende fietspaden.  

 

Tijdelijke uitzonderingen 

Een aantal routes waarvan we graag willen dat de maximumsnelheid daar 30 wordt, is na overleg 

in het voortraject met stakeholders toch tijdelijk op 50 km/u gehouden in het beleid. Hier zijn veel 

reacties op gekomen van insprekers. De Prins Hendrikkade en de route Westerdoksdijk/Van 

Diemenstraat kwamen daar veel naar voren. De wens om daar naar 30 km/u te gaan, is dus ook 

duidelijk aanwezig in het voornemen, maar hier komt het uiteindelijk momenteel neer op een 

afweging. De nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer hebben aangegeven veel waarde te 

hechten aan deze routes. Bij invoering blijven deze routes daarom 50 km/u. Wel geldt dat bij een 

herprofilering de ontwerpopgave voor deze wegen 30 km/u is. 

 

Negatieve reacties 

Een deel van de reacties op het voornemen was negatief, zo’n 20%. De belangrijkste rode draad 

die daarbij naar voren kwam, komt neer op de bredere reden om 30 km/u in te voeren. Er worden 

vraagtekens gezet bij de effecten die kunnen optreden rond verkeersveiligheid en doorstroming,  

en er worden vraagtekens gezet bij de geloofwaardigheid van een lagere snelheid. Hierbij wordt 

ook weer een grote link gelegd met het thema handhaving: momenteel wordt er op een aantal 

plekken al te hard gereden en wordt het ontbreken van handhaving als gemis benoemd om hier 

wat aan te doen. Ook vindt een groot deel van deze insprekers de snelheid van 30 km/u op met 

name doorgaande wegen te laag. 

 

Doel 

Hierbij is het van belang goed het doel voor ogen te houden : waarom stellen we voor 30 km/u in te 

voeren en gaat het daadwerkelijk iets veranderen? We werken aan een veilige en leefbare stad. Er 

is een duidelijke link tussen het aantal ongelukken en het verlagen van de snelheid (meer tijd om 

te reageren), en de ernst van een ongeval en de snelheid. Een lagere snelheid sluit dan ook beter 

aan op het drukke verkeer in de stad. We merken nu nog te vaak dat de snelheid van het 
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gemotoriseerd verkeer te veel los staat van de rest van zijn omgeving en het gebruik van de ruimte 

in de stad. Het is van belang deze weer meer op elkaar af te stemmen, waarbij verkeersveiligheid 

voor alle deelnemers in de openbare ruimte de prioriteit is. 

 

Transitie 

De invoering van ’30 km/u in de stad’ is een transitie in het denken rond snelheden in de stad en 

probeert via verschillende soorten maatregelen zoveel mogelijk het gewenste gedrag te bereiken, 

namelijk het rijden van een veilige en aangepaste snelheid in de stad. Deze transitie met een 

lagere snelheid op grotere wegen is nieuw in Nederland. In het buitenland zijn wel al vergelijkbare 

stappen gezet om de maximumsnelheid meer bij de stedelijke omgeving te laten aansluiten en zijn 

de ervaringen goed. Doordat er sprake is van een nieuwe transitie, hebben we de effecten op 

verschillende thema’s in beeld gebracht. Uiteindelijk is de invoering van ’30 km/u in de stad’ een 

onderdeel van een bredere transitie waar we de komende jaren nog veel stappen in moeten zetten 

om tot een veilige, leefbare en onbezorgde stad te komen. Daarom is het voor de invoering van 30 

km/u in de stad erg belangrijk om goed te monitoren wat de effecten zijn die optreden, of deze 

voldoende passen bij de doelen die we als stad hebben en of er maatregelen nodig zijn om hierin 

bij te sturen. 

 

Handhaving 

Het is van belang om over de effecten na de invoering het gesprek te blijven voeren met de stad en 

hoe we daarmee om kunnen gaan. Dat geldt ook voor een thema als handhaving. Dit kwam sterk 

naar voren in een heel groot deel van de reacties, zowel positief als negatief. Bij negatieve reacties 

was de strekking voornamelijk dat er zonder handhaving altijd te hard gereden wordt en dat het 

instellen van een lagere snelheid dit niet voorkomt. Handhaving zien we voor de invoering van ’30 

km/u in de stad’ echt als sluitstuk, maar is onderdeel van het bredere pakket van maatregelen dat 

we willen nemen. Het is niet het primaire middel dat we willen inzetten om de snelheid af te 

dwingen. Dat is gezien de grootte van de stad en de huidige capaciteit rond handhaving ook niet 

mogelijk. Onder andere de aanpassingen die we maken op straten zoals bebording en markering, 

fysieke snelheidsremmers waar dat past en de heldere boodschap over de te rijden snelheid in de 

stad zijn de middelen die tot een structureel lagere snelheid moeten leiden. Handhaving past beter 

bij die locaties waar veel risico is dat een ongeluk plaatsvindt door te hard rijden en moeten we ook 

op die manier risicogestuurd  inzetten. 

 

Gedrag 

Een klein deel van de reacties benoemt het huidige gedrag van verkeersdeelnemers en huidige 

problemen in de inrichting van wegen. Zo wordt bijv. het gedrag van fietsers en snorfietsers een 

aantal keer genoemd. Ook mogelijk onveilig gedrag bij automobilisten als gevolg van irritatie om 

de lage snelheid wordt aangestipt. Maatregelen op het vlak van gedragsbeïnvloeding en de brede 

communicatiecampagne besteden hier aandacht aan. Dit geldt ook voor de bredere 

verkeersveiligheidsaanpak die Amsterdam nu al kent. Het gedrag van andere verkeersdeelnemers 

dan de auto een is daar ook onderdeel van. 
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Samenvatting stadsdelen 

Ondersteunend 

Alle stadsdelen hebben gereageerd op het beleidsvoornemen. Alle stadsdelen hebben daarbij 

aangegeven de beweging naar meer 30km/u te ondersteunen. De stadsdeelcommissie van 

Zuidoost was tegen, maar dit is met beargumenteerd niet overgenomen door het Dagelijks 

Bestuur van het stadsdeel. Er wordt aangegeven dat de wens om dit in te voeren al langer bestaat 

en stadsdelen benoemen ook de geluiden van bewoners hierin.  

 

Meer straten als 30 km/u 

Veel straten worden voorgedragen ook in aanmerking te komen voor een snelheidsverlaging, met 

de vraag waarom dat nu nog niet het geval is. Deze straten zijn we allemaal nog eens langsgegaan 

en hier zijn we per straat op ingegaan in deze nota van beantwoording. Een aantal van deze 

verzoeken is gehonoreerd bij het nogmaals scherp beoordelen van deze straten vanuit het 

opgestelde kader. Zie voor dit overzicht het laatste hoofdstuk van deze Nota van beantwoording. 

Een groot deel echter ook niet. De wens om op een aantal wegen een lagere snelheid in te voeren, 

wordt begrepen. Echter zijn de inrichting en omgeving, zoals ook terugkomt in het 

afwegingskader, van groot belang voor een passende snelheidslimiet. De voorgestelde straten 

voldoen daar (momenteel) nog niet aan Om die reden nemen we deze dus ook niet mee richting 

vervolg. Bij grootschalige wijzigingen in de functie en omgeving, kan dit natuurlijk altijd nog 

wijzigen. Ook wordt er gevraagd op een aantal wegen de snelheid van 70 naar 50 km/u te verlagen.  

Hier spelen echter andere afwegingen en vallen daarom niet binnen de scope van het project ’30 

km/u in de stad’ 

 

Categorisering 

Er werd ook een aantal vragen gesteld over de categorisering van wegen en specifiek het 

toevoegen en de status van een GOW-30. De GOW-30’s zoals opgenomen in de kaart zijn allemaal 

wegen die momenteel al een gebiedsontsluitingsweg zijn. Dit zegt niets over een eventuele 

toekomstige afwaardering naar erftoegangsweg. Dit blijft altijd mogelijk en is in sommige 

gevallen zelfs logisch. Er is echter voor gekozen die stap nu nog niet te zetten. Groot onderhoud of 

een herinrichting zijn logische momenten de categorisering nog eens tegen het licht te houden, 

omdat een afwaardering naar erftoegangsweg meestal ook betekent dat er een andere 

weginrichting nodig is. 

 

(Tijdelijke) Uitzonderingen 

Een aantal straten zijn in het beleidsvoornemen opgenomen als (tijdelijke) uitzonderingen. Vanuit 

verschillende stadsdelen is gevraagd om deze uitzonderingen verder te duiden en wat bepaalt of 

deze locaties wel naar 30 km/u zouden kunnen gaan. Hier hebben we extra aandacht aan besteed 

in zowel deze nota van beantwoording als in het beleidsstuk. De keuze is gebaseerd op het niveau 

van een breder netwerk dan alleen deze straten. Het zijn allemaal locaties waar nog veel verkeer 

rijdt, maar met name door deze routes uit te zonderen kunnen OV en nood- en hulpdiensten beter 

doorrijden en gebruik maken van deze routes. Monitoring en evaluatie is een belangrijk onderdeel 

van het vervolg. Op basis hiervan kunnen we bepalen of, wanneer en hoe deze routes het beste 

naar 30 km/ zouden kunnen gaan. Dit is een afweging op verschillende factoren, waaronder de 

daadwerkelijke effecten van de lagere snelheid op aanrijtijden en dienstregeling, en heeft ook te 

maken met de effecten van de bredere invoering van 30 km/u in de stad. Daarom is nog geen 
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keuzemoment vastgelegd om te bepalen hoe en wanneer hier definitief een knoop over wordt 

doorgehakt. 

Fysieke maatregelen en handhaving 

Een veel voorkomend verzoek is ook aandacht te besteden aan fysieke maatregelen en de 

stadsdelen te betrekken bij de verdere uitvoering op straat. Voor de invoering zoveel mogelijk in 

een keer is gekozen om de 50 km/u- en 30 km/u wegen met belijning, markering en bebording aan 

te passen. Dit doen we om met name de snelheid zo duidelijk mogelijk voor de weggebruiker aan 

te geven. Op een beperkt aantal locaties worden kleine aanvullende fysieke maatregelen 

genomen.  Zowel de maatregelen ter verduidelijking als de fysieke maatregelen worden verder 

opgepakt in samenwerking met de stadsdelen, zowel bij de verdere uitwerking als invoering.  

Ook doen zij het verzoek om meer te doen aan handhaving. Zoals eerder aangegeven, herkennen 

we dit geluid en is dit ook een belangrijk aspect voor de verdere besluitvorming en invoering. 

Daarvoor hebben we ook overleg met de bevoegde instanties en zien we dit als integraal 

onderdeel van het bredere pakket rond de invoering van 30 km/u in de stad. 

  

In de bijlage is een volledig overzicht van de adviezen van de Dagelijks Besturen van de stadsdelen 

en de reactie daarop van het college. 

 

Samenvatting organisaties 

Het gesprek met de stad is een belangrijk onderdeel van de invoering van 30 km/u in de stad. Dat 

geldt niet alleen voor het beleid, maar ook later voor de concrete invoering in de stad. 

Belangenorganisaties spelen daar ook een belangrijke rol in, aangezien zij door hun gebruik en 

expertise veel kennis hebben van de stad. De belangrijkste stakeholders hebben we daarom vanaf 

het begin van het voornemen meegenomen in de uitwerkingen van de ideeën rond 30 km/u, en dat 

zullen we richting uitvoering blijven doen. Een aantal van deze organisaties heeft ervoor gekozen 

om een inspraakreactie te sturen tijdens de inspraakperiode. Deze reacties zijn in hoofdstuk 4 

samengevat en van een uitgebreide reactie voorzien. Op basis hiervan gaan we ook weer het 

gesprek met deze partijen aan. 

 

Openbaar vervoer 

Een aantal partijen heeft met name gereageerd rond de relatie tussen de invoering van 30 km/u in 

de stad en het functioneren van het OV. Zo worden er zorgen geuit over het functioneren, het 

netwerk en de betaalbaarheid van het openbaar vervoer in Amsterdam. Daarbij wordt ook 

gevraagd goed te monitoren en te komen tot de juiste afspraken voor het gevolg. De gemeente 

herkent de genoemde punten rond het openbaar vervoer uit de tot dusver doorlopen trajecten en 

vindt het van belang hier extra aandacht aan te besteden in deze nota van beantwoording en 

richting het vervolg. Het openbaar vervoer is een belangrijk partner in het bereikbaar houden van 

de stad.  De gemeente blijft zich daarom inzetten voor verbetering van de kwaliteit van het 

openbaar vervoer in de stad, en daarvoor samen met de Vervoerregio en de vervoerders naar 

oplossingen te zoeken die de impact beperken. In bijvoorbeeld Brussel is het effect op het ov heel 

beperkt gebleken. Via monitoring willen we de mogelijke gevolgen in kaart brengen en waar 

mogelijk bijsturen via maatregelen. Uiteindelijk moet het wel passen binnen de (beperkte) 

financiële ruimte die de gemeente heeft en moet dit gebeuren op basis van een integrale afweging 

van voor- en nadelen, ook voor andere modaliteiten. 
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Door verschillende partijen wordt aandacht besteed aan de inrichtingsprincipes rond de GOW-30: 

hoe gaat de stad er nou precies uitzien en blijft de verkeersveiligheid daarin wel gewaarborgd? Dit 

uit zich vooral in vragen rond bijvoorbeeld welke voorzieningen gewaarborgd blijven binnen deze 

nieuwe categorie? Hoe verhoudt deze zich tot verkeersveiligheid voor fietser en voetganger? Maar 

er wordt ook gevraagd in hoeverre het nou daadwerkelijk verkeersveiliger wordt of dat er wellicht 

onvoorziene effecten zijn die het juist verkeersonveiliger maken. 

 

Weginrichting 

De weginrichting is vanaf de start van het werken aan het beleidsvoornemen een belangrijk 

uitgangspunt geweest. Het moet zo duidelijk mogelijk zijn voor alle gebruikers in de openbare 

ruimte wat de te verwachten snelheid is. Daarbij hebben we ervoor gekozen te starten met 

markering en bebording, en nemen we risicogestuurd aanvullende maatregelen op locaties in de 

stad. Hier zullen we op voorhand keuzes in moeten maken, aangezien we zowel qua tijd en geld 

niet de hele stad ideaaltypisch kunnen inrichten. De keuze om voor een breder pakket aan 

maatregelen te kiezen, dat niet volledig gestoeld is op fysieke herinrichting, is een bewuste keuze, 

gebaseerd op ervaringen in het buitenland en de wens de effecten snel terug te kunnen zien. 

Grootschalige aanpassing van wegen gebeurt pas als een straat aan de beurt is voor groot 

onderhoud en/of een herinrichting. Hierbij zijn we sowieso terughoudend in o.a. drempels en 

andere maatregelen die het functioneren van het ov en de nood- en hulpdiensten belemmeren. 

We richten ons daarbij meer op de uitstraling van de weg, in samenhang met de (stedelijke) 

omgevingskenmerken en goed overrijdbare plateaus. Uiteindelijk is een breder pakket van 

maatregelen nodig om de invoering goed te laten verlopen, zoals communicatie, belijning, 

bebording en handhaving. 

Voor herinrichtingen hebben we daarom ook inrichtingsprincipes opgesteld die weergeven hoe 

een GOW-30 er na een herinrichting uit zou moeten zien. Daarbij hechten we belang aan alle 

gebruikers van de openbare ruimte en staat veiligheid voorop. We houden daarbij bijvoorbeeld de 

belangrijke inrichtingsprincipes van de gebiedsontsluitingswegen, zoals fietsvoorzieningen en 

zebra’s, overeind. GOW-30’s blijven wegen waar gemotoriseerd verkeer nog steeds aanwezig blijft 

en dienen om de stad bereikbaar te houden, maar dit moet wel gebeuren met een veilige snelheid. 

 

Afwegingskader en snelheidsdifferentiatie 

Het afwegingskader en snelheidsdifferentiatie zijn beide vraagstukken die op verschillende 

manieren terugkomen in de reacties. Snelheidsdifferentiatie houdt in dat de vrije tram-/busbaan in 

een straat een hogere snelheid behoudt dan de naastliggende rijbaan. Er wordt een aantal 

voorstellen gedaan om een aantal uitzonderingen op te nemen, de scope van het afwegingskader 

verder uit te breiden of om op een andere manier wel of niet gebruik te maken van 

snelheidsdifferentiatie, bijvoorbeeld voor het OV of de nood- en hulpdiensten. Ook wordt 

gevraagd of een flexibel tijdsregime met bijv. een hogere maximumsnelheid ’s avonds niet 

mogelijk is. 

 

De gemeente heeft op basis van deze reactie geen wijzigingen aangebracht in de structurele 

keuzes die zijn gemaakt rond wat bepaalt of een weg 30 of 50 km/u zou moeten zijn. Het 

afwegingskader laat de afweging zien welke snelheid passend zou moeten zijn voor wegen binnen 

de bebouwde kom. Het relateert aan de huidige inrichting van de weg tot zijn omgeving en hoe 

hier voor alle gebruikers op een veilige manier gebruik van gemaakt kan worden. De aanwezigheid 

van openbaar vervoer of nood- en hulpdiensten wordt hierbij niet gezien als een structurele 
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afwegingsmogelijkheid om alle gebruikers op de rijbaan harder te laten rijden. Richting uitvoering 

hebben we er wel voor gekozen om belangrijke routes voor het openbaar vervoer en de nood- en 

hulpdiensten op te nemen als tijdelijke uitzonderingen om het functioneren van deze diensten 

minder te belasten bij de invoering van 30 km/u in de stad. Met snelheidsdifferentiatie bieden we 

daarnaast nog de mogelijkheid het ov en de nood- en hulpdiensten een hogere snelheid te laten 

rijden. 

Snelheidsdifferentiatie is alleen mogelijk op locaties waarbij echt sprake is van een zichtbaar of 

fysiek gescheiden rijbaan. Dit is op basis van zowel inhoudelijke argumenten als juridische 

mogelijkheden. Inhoudelijk zijn we geen voorstander van verschillende snelheidsregimes op 

dezelfde rijbaan, omdat dit de duidelijkheid voor en de verwachtingen van alle weggebruikers niet 

ten goede komt. De snelheid voor bepaalde diensten op dezelfde rijbaan uitzonderen, vinden we 

daarom ook niet gewenst. De nood- en hulpdiensten kennen een brede landelijke regeling op basis 

waarvan zij harder mogen rijden dan het reguliere verkeer. Dit op specifieke wegen invoeren zou 

er in theorie toe kunnen leiden dat de nood- en hulpdiensten hier harder kunnen. Maar vanwege 

beperkte uitwijkmogelijkheden en de onwenselijkheid van grote snelheidsverschillen op dezelfde 

rijbaan is onze overweging dit nu niet te doen.  

 

Een aantal reacties van de insprekers gaat over andere onderwerpen dan het voornemen. Deze 

zijn wel van antwoord voorzien en worden ter kennisgeving meegenomen.    
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2 Adviezen stadsdelen 

Voor het beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’ is er sprake geweest van consultatie van alle zeven 

stadsdelen. Hier hebben alle dagelijkse besturen, samen met de stadsdeelcommissies, gebruik van 

gemaakt. Het dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie van de zeven stadsdelen zijn de schakel 

tussen de buurt en het stadhuis, de ‘ogen en oren' van het gemeentebestuur in het stadsdeel. Bij 

het vaststellen van stedelijke kaders zoals ‘ 30 km/u in de stad’, vraagt het college van B en W 

advies aan het dagelijks bestuur van de stadsdelen. Het dagelijks bestuur legt alle 

adviesaanvragen ook aan de stadsdeelcommissie voor. De stadsdeelcommissie adviseert 

vervolgens aan het dagelijks bestuur waarover advies wordt uitgebracht. Deze adviezen zijn 

hieronder puntsgewijs opgenomen en er is van aangegeven wat de visie van het college van b en w 

hierop is, en hoe hier richting het vervolg mee wordt omgegaan. Afstemming met de stadsdelen 

blijft ook van cruciaal belang richting verdere implementatie en vraagt daarvoor ook verdere 

afstemming met de stadsdelen. 

2.1 Stadsdeel Centrum 

Het dagelijks bestuur Centrum is zeer blij met de ambitie om te komen tot een stad waar 30km/u 

de norm is. Dit is een grote wens die al langer bestaat en zal een grote stap zijn in een veiligere 

en leefbaardere stad, waar de auto te gast is.  De introductie van een categorie GOW30 is hier 

een passende en goede oplossing voor. Het dagelijks bestuur vraagt aandacht voor de 

volgende punten:   

 

Westerdoksdijk en Prins Hendrikkade 

Centrum is voorstander van zo snel mogelijke afwaardering. Het is onduidelijk wat de bezwaren 

zijn van OV-stakeholders en nood- en hulpdiensten en waarom 30km/u niet nú al kan. Een vrije 

busbaan en overrijdbare middenberm zouden voldoende garantie op doorstroming moeten 

bieden. Het dagelijks bestuur Centrum adviseert transparantie over bezwaren en verzoekt om een 

plan van aanpak voor het realiseren van 30 km/u. 

 

Weesperstraat  

Het dagelijks bestuur Centrum wil ook de Weesperstraat zo snel mogelijke afwaarderen naar 

GOW30, vooruitlopend op een herinrichting. 

 

Categorisering wegen 

De categorisering GOW van een aantal straten is gebaseerd op huidige inrichting en niet op huidig 

gebruik of positie in het netwerk. Straten die in gebruik ETW zijn (bijv Spuistraat] moeten bij 

toekomstige herprofilering geen last hebben van het huidige label GOW. Het dagelijks bestuur 

Centrum ziet graag toelichting op de status van de categorisering op de kaarten in de rapportage. 

 

De stadsdeelcommissie Centrum steunt het advies van het dagelijks bestuur en heeft geen 

aanvullende adviezen. 
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Reactie college van b en w 

De keuze voor 50 km/u op de Van Diemenstraat (stadsdeel West) en Westerdoksdijk is een 

afweging op het niveau van het hele netwerk. Door op een aantal trajecten de snelheid hoger te 

houden, kunnen OV en nood- en hulpdiensten beter doorrijden. Dit is een afweging op 

verschillende factoren, waaronder de daadwerkelijke effecten van de lagere snelheid op 

aanrijtijden en dienstregeling. Bij een herprofilering van deze wegen geldt dat de ontwerpopgave 

voor deze wegen 30 km/u is. 

We zetten als stad stappen om de Weesperstraat te verbeteren. Het weghalen van een rijbaan en 

het op termijn pilotten van een knip zijn daarin belangrijke stappen. Zolang de Weesperstraat 

grotendeels een 2x2 straat is, houden we vast aan het opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is op een dergelijke weg. In de Verkenning Oostelijke Binnenstad zijn 

mogelijkheden bekeken hoe de Weesperstraat meer tot een stadsstraat kan worden 

getransformeerd. Als dat gebeurt, is 30 km/u voor deze straat een optie. 

 

Alle wegen die van 50 naar 30 gaan, hebben in principe de categorisering GOW30 gekregen. Dit 

zegt niets over een eventuele toekomstige afwaardering naar erftoegangsweg. Dit blijft mogelijk 

en is in sommige gevallen zelfs logisch. Er is echter voor gekozen die stap nu nog niet te zetten. 

Groot onderhoud of een herinrichting zijn logische momenten de categorisering nog eens tegen 

het licht te houden, ook al omdat afwaardering naar een erftoegangsweg meestal leidt tot een 

andere inrichting van de weg. 

2.2 Stadsdeel Zuid 

Het dagelijks bestuur Zuid ondersteunt 30 km/u in de stad en adviseert het college het volgende: 

• Bij de keuze van locaties waar fysieke aanpassingen worden gedaan goed kijken naar 

directe omgeving en de ligging van scholen en woongebieden. 

• Monitoring is belangrijk. Wat zijn de sturingsinstrumenten bij ongewenste effecten? 

• Aandacht voor handhaving. Er moet duidelijkheid zijn over de capaciteit bij politie en OM. 

• Het stadsdeel stelt voor om te onderzoeken of 20 km/u in woon/leefstraten een 

vervolgstap kan zijn. 

• DB Zuid vraagt om actief betrokken te worden bij verdere uitwerking. 

 

Aanvullend advies stadsdeelcommissie.  

De stadsdeelcommissie zuid sluit zich aan bij het advies van het dagelijks bestuur. De volgende 

aanvullende adviezen van de stadsdeelcommissie zijn door het dagelijks bestuur overgenomen: 

• Strawinskylaan, Van Nijenrodeweg, de Boelelaan en President Kennedylaan, Amsteldijk 

en Stadhouderskade moeten naar 30 km/u. Bij het Europaplein kan 200 meter eerder naar 

30 km/u. 

• De stadsdeelcommissie adviseert eenvoudige tijdelijke fysieke maatregelen, 

vooruitlopend op herinrichtingen, met prioriteit bij scholen-schoolroutes. 

• Het vasthouden aan 50 km/u op trambanen is slecht voor milieu en veiligheid. 

 

Reactie college van b en w 

In het huidige kader is gekeken naar stedelijkheid in brede zin. Schoolomgevingen zijn daar veelal 

onderdeel van. Specifiek voor scholen, biedt de gemeente sinds 2014 scholen een afgestemd 
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pakket verkeerseducatie aan. Deze ‘Amsterdamse Verkeerslijn’, uitgevoerd door Verkeer & Meer, 

biedt leerlingen een voortdurende leerlijn, van 0 tot 18 jaar. Ook de theoretische en praktische 

verkeersexamens horen hierbij.  Daarnaast worden basisschoolomgevingen na een schouw met 

kleine maatregelen veiliger ingericht. Ook bij middelbare scholen wordt gekeken of de omgeving 

met kleine ingrepen veiliger kan worden ingericht. Ook voeren we pilots uit met zogenoemde 

schoolstraten, waarbij (een deel van) de straat rond het halen en brengen van de kinderen een half 

uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  

 

We gaan op meerdere aspecten monitoren. Wanneer aspecten afwijken van gewenste waarden, 

zullen we op betreffende plekken verder onderzoek uitvoeren naar oorzaak en mogelijke 

maatregelen ter verbetering. Welke maatregelen dat zijn, zal per plek verschillen. 

 

Met het oog op de invoering van 30km/u bereidt de gemeente samen met partners een 

samenhangend pakket van maatregelen voor waar onderdeel van uitmaken: bebording en 

belijning, communicatie en voorlichting, maatregelen voor gedragsverandering, intelligente 

snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 

verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal informatie gestuurd plaatsvinden op die locaties 

waar handhaving aangewezen is. De gemeente overlegt daartoe met de bevoegde instanties: 

Openbaar Ministerie en politie.  

 

De beschikbare politiecapaciteit voor verkeershandhaving is beperkt. De gemeente vraagt daar 

aandacht voor en overlegt met OM en Politie hoe de capaciteit op die locaties en tijdstippen aan te 

wenden waar deze in samenhang met de andere maatregelen het meest effectief is. 

 

Verkeershandhaving vindt plaats door staande houdingen en door middel van camera’s. De 

handhaving vindt plaats op alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als ook op 

(elektrische) fietsers.  

 

Binnen de categorie erftoegangswegen kennen we ‘gewone’ 30 km/u straten en erven 

(stapvoets/15 km/u). Omdat er bij diverse (her)inrichtingen van straten de wens is voor een sterk 

autoluwe inrichting die, nog meer dan bij een ‘gewone’ 30 km/u straat is gericht op verblijven, 

werken we vanuit de Puccinimethode aan een nieuw type straat: de ‘buurtstraat <30’. Deze 

uitwerking doen we in nauw overleg met de ontwerpers van de Frans Halsbuurt en wordt naar 

verwachting nog dit jaar opgenomen in het Handboek Rood van de Puccinimethode. 

 

Wij zullen de stadsdelen betrekken bij de verdere uitwerking en de uitvoering. 

 

Ten aanzien van de aanvullende adviezen van de stadsdeelcommissie Zuid stelt het college het 

volgende:  

   

De Stadhouderskade gaat naar 30 km/u. De overige straten worden volgens het kader nu geen 30 

km/u. Straten waar sprake is van 2x2 rijbanen, een niet stedelijk uitstraling of van een beperkt 

aantal oversteekbewegingen blijven 50 km/u. 

Op de 30 km/u-wegen komen belijning en bebording (oa bij de zonegrenzen). Op een beperkt 

aantal locaties worden kleine aanvullende maatregelen genomen. Hierbij moet gedacht worden 
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aan versmallingen, plateaus of ribbelstroken. Dit is maatwerk en wordt afgestemd met de 

stadsdelen. 

De snelheidsdifferentiatie voor OV en nood- en hulpdiensten is een belangrijke pijler om de 

dienstregeling en aanrijtijden op peil te houden. Een andere snelheid voor taxi’s op de tram- en 

busbaan wordt niet geadviseerd, omdat dit ertoe leidt dat op dezelfde route verschillende 

verkeersdeelnemers verschillende snelheden hebben. Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid 

en de doorstroming. 

2.3 Stadsdeel Oost 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost is zeer blij met 30 km/u en onderschrijft alle 

doelstellingen. Het dagelijks bestuur heeft de volgende belangrijke wensen:  

 

Erftoegangswegen 

Een aantal straten blijft GOW, terwijl ze eigenlijk ETW zijn. Voor duidelijkheid naar de toekomst 

toe ziet Oost een aantal straten als ETW. Dit zijn de Pontanusstraat, de Krugerstraat - President 

Steynstraat, de Oostelijke Handelskade, de Cruquiusweg (oostzijde), de Flevoparkweg en diverse 

straten in het Amstelkwartier, IJburg/Zeeburgereiland en Sciencepark. 

 

GOW30 

Stedelijke vernieuwing speelt een belangrijke rol in stadsdeel Oost. Het DB begrijpt dat het 

beleidsvoornemen het vertrekpunt is en geen definitief kader. Daarom is er een aantal straten die 

zich nu wellicht nog onvoldoende lenen voor een GOW30-classificatie maar waarbij in de 

toekomst, wanneer de omgeving van die straten is getransformeerd naar een meer stedelijk 

karakter, een GOW30 wel passend is. Voorbeelden hiervan zijn de Muiderlaan, Zuiderzeeweg en 

Spaklerweg. Het DB verzoekt dan ook hier in de toekomst rekening mee te houden. Daarnaast zijn 

er wegvakken die zich nu al lenen voor een GOW30-classificatie, zoals de gehele Middenweg (tot 

aan de A10) en de Flevoweg. 

 

Implementatie – middelen 

Het DB maakt zich zorgen over de beperkte middelen en capaciteit om van de implementatie 

een succes te maken. 

 
Aangenomen motie van GroenLinks 

De GroenLinks-fractie stelt voor om de volgende straten in Oost ook in te delen als GOW30-

straten. Deze straten zijn: de Muiderlaan, de IJburglaan, de Zuiderzeeweg, de Piet Heinkade, de 

Flevoweg, de Middenweg en het Voorlandpad. 

 

Reactie college van b en w 

Erftoegangswegen 

De door het dagelijks bestuur genoemde wegen zijn of worden 30 km/u. Op nader moment kan 

worden bepaald of de status van deze wegen anders moet. Dat valt buiten de reikwijdte van dit 

project. 

 

GOW30 
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Deze straten komen in hun huidige situatie niet in aanmerking voor GOW30. Bij verdere 

verstedelijking en/of aanpassing van de weg is dit mogelijk wel aan de orde. De Flevoweg en het 

zuidelijk deel van de Middenweg blijven GOW50, omdat hier onvoldoende stedelijkheid is. 

Implementatie – middelen 

De benodigde middelen voor de uitvoering van project 30 km/u in de stad vanaf 2023 worden nu in 

beeld gebracht en zijn onderdeel van de voorbereiding en bespreking van de begroting 2023. 

 

Aangenomen motie van GroenLinks 

Gelet op het afwegingskader en de mate van stedelijkheid, zien wij (nu) geen aanleiding voor de 

genoemde straten 30 GOW in te voeren. Mogelijk dat sommige wegen bij verdere stedelijke 

verdichting later wel in aanmerking kunnen komen. Het kader is hiervoor richtinggevend. Invoeren 

van 50 km/u voor de Piet Heintunnel valt buiten de scope van het plan 30 km/u in de stad.  

2.4 Stadsdeel Nieuw-West 

Het dagelijks bestuur van Nieuw-West onderschrijft de uitgangspunten van het beleidsvoornemen 

‘30 km/u in de stad’ en ziet het als een belangrijke stap om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in 

de stad te vergroten. 

 

Het dagelijks bestuur van Nieuw-West adviseert daarom om in de verdere uitwerking specifiek 

aandacht te besteden aan de mogelijkheid om hier de snelheid ook terug te brengen naar 30 km/u. 

Het betreft de volgende locaties: 

• Het meest westelijke deel van de Burgemeester de Vlugtlaan tussen de Slotermeerlaan en 

de Haarlemmerweg  

• Het oostelijke deel van de President Allendelaan, ter hoogte van het Noorderhof en het 

Sloterparkbad 

• Het westelijk deel van de Heemstedestraat, in navolging van het oostelijke deel van de 

straat waar 30 km/u wordt voorgesteld 

• Louwesweg 

• Het westelijk deel van de Plesmanlaan, tussen de Sloterbrug en Baden Powellweg. Hier zit 

tevens een school langs de weg waardoor een snelheidsverlaging passend is. 

• De Alpen, ter hoogte van Ecuplein, vanwege het winkelcentrum en bezoekersstromen 

daarnaar toe vanuit het zuidelijke gelegen deel van de wijk, en het deel ter hoogte van de 

Noorderakerweg 

• Het westelijke deel van de Lelylaan, waar de maximumsnelheid nog 70 km/u is en waar 

een verlaging naar 50 km/u passend zou kunnen zijn in het kader van veiligheid en 

geluidshinder. 

Meer aandacht en middelen voor handhaving en fysieke ingrepen 

Voorts adviseert het dagelijks bestuur aanvullende inzet op handhaving en fysieke ingrepen op 

wegen in de uitwerking, en voorgenomen middelen, mee te nemen 

 

Voorlichtingscampagne gebiedsspecifiek vormgeven  

Het dagelijks bestuur adviseert ook om in de campagne expliciet aandacht te hebben voor 

verschillen tussen stadsdelen, en deze gebiedsspecifiek vorm te geven in aansluiting op lopende 

initiatieven. 
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In aanvulling op het advies van het dagelijks bestuur adviseert de stadsdeelcommissie om 

stadsbreed een samenwerking op te starten tussen gemeente en routeplanner apps om het 

gemotoriseerde verkeer nog meer naar de hoofdwegen te verplaatsen. 

 

Reactie college van b en w 

Het afwegingskader stelt dat straten 50 km/u blijven als sprake is van 2x2 rijbanen, een niet 

stedelijk uitstraling of van een beperkt aantal oversteekbewegingen. Naar aanleiding van de 

adviezen van de dagelijks besturen zijn een aantal straten opnieuw bestudeerd.  

Gelet op het afwegingskader en de mate van stedelijkheid, is het mogelijk om de Slotermeerlaan, 

ter hoogte van Sloterparkbadlaan GOW 30 te maken. De Plesmanlaan tussen Sloterbrug en Baden 

Powellweg wordt op termijn vanwege het Mobiliteitsplan Nieuw-West een erftoegangsweg. Om 

die reden is dit deel nu als 30 km/u opgenomen in de kaart. 

 

Voor de volgende straten zien wij geen aanleiding GOW30 in te voeren:  
▪ Burgemeester de Vlugtlaan tussen de Slotermeerlaan en de Haarlemmerweg  

▪ Het westelijk deel van de Heemstedestraat 

▪ Louwesweg 

▪ De Alpen, ter hoogte van Ecuplein 

 

Het verlagen van 70 km/u naar 50km/u op het westelijke deel van de Lelylaan valt buiten scope van 

plan 30 km/u in de stad. Het wijzigen van de Lelylaan is onderdeel van de ambitie in de 

Omgevingsvisie 2050. Een studie hiernaar zal in dat kader worden opgepakt. 

 

Meer aandacht en middelen voor handhaving en fysieke ingrepen 

Met het oog op de invoering van 30km/u bereidt de gemeente samen met partners een 

samenhangend pakket van maatregelen voor waar onderdeel van uitmaken: bebording en 

belijning, communicatie en voorlichting, maatregelen voor gedragsverandering, intelligente 

snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 

verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal informatie gestuurd plaatsvinden op die locaties 

waar handhaving aangewezen is. De gemeente overlegt daartoe met de bevoegde instanties: 

Openbaar Ministerie en politie.  

 

De beschikbare politiecapaciteit voor verkeershandhaving is beperkt. De gemeente vraagt daar 

aandacht voor en overlegt met OM en Politie hoe de capaciteit op die locaties en tijdstippen aan te 

wenden waar deze in samenhang met de andere maatregelen het meest effectief is. 

 

Verkeershandhaving vindt plaats door staande houdingen en door middel van camera’s. De 

handhaving vindt plaats op alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als ook op 

(elektrische) fietsers.  

 

We streven ernaar om 30 km/u in de stad zoveel mogelijk in één keer uit te voeren. Voordeel van in 

één keer invoeren is dat dit voor de weggebruiker het meest duidelijk is: in Amsterdam rijd je 30 

km/u, tenzij dit anders staat aangegeven. Zouden we ervoor kiezen elke weg pas naar 30 km/u te 

brengen bij groot onderhoud of herinrichting, dan zou er tientallen jaren een situatie met 

verschillende soorten snelheden in de stad ontstaan. Bovendien zullen de positieve effecten dan 

ook pas veel later volledig tot uiting komen. In Brussel is dit al toegepast. Voor de invoering zoveel 
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mogelijk in een keer is daarom ervoor gekozen om de 50 km/u- en 30 km/u wegen met 

belijning/markering aan te passen. Op de 30 km/u-wegen komen voorts bebording (o.a. bij de 

zonegrenzen). Op beperkt aantal locaties wordt kleine aanvullende maatregelen genomen. Hierbij 

moet gedacht worden aan versmallingen, plateaus of ribbelstroken. Dit is maatwerk en wordt 

afgestemd met de stadsdelen.   

 

Er wordt een implementatievoorstel opgesteld inclusief fasering/prioritering van de routes. Dit 

wordt afgestemd met de stadsdelen. 

 

De benodigde middelen voor de uitvoering van project 30 km/u in de stad vanaf 2023 worden nu 

geschat en zijn onderdeel van de voorbereiding en bespreking van de begroting 2023. 

 

Voorlichtingscampagne gebiedsspecifiek vormgeven 

Het college neemt het advies over om waar nodig in de campagne rekening te houden met 

gebiedsspecifieke eigenschappen. Al bij de voorbereiding van de publiekscampagne, eventuele 

gedragsinterventies en aanvullende middelen op straat wordt hier extra aandacht aan besteed. 

Uitgangspunt is dat waar nodig extra of specifieke middelen worden ingezet om de 

Amsterdammer en weggebruikers te informeren over de nieuwe maatregel én te motiveren om 

zich hieraan te houden. 

 

Advies stadsdeelcommissie 
Het advies van de stadsdeelcommissie over de gesprekken met routeplannerapps nemen we over. 

Amsterdam is al in gesprek met deze partijen, ook in samenwerking met onder andere het Rijk. De 

inzet om verkeer meer op hoofdwegen te laten rijden is onderdeel van deze gesprekken. Hierbij is 

het ook van belang dat Amsterdam een logisch netwerk heeft. Met de GOW30 blijft de hiërarchie 

van het netwerk in stand. 

2.5 Stadsdeel West 

Het dagelijks bestuur van West steunt 30 km/u in de stad van harte. Het dagelijks bestuur is in 

afstemming met de stadsdeelcommissie tot het onderstaand gezamenlijke advies gekomen: 

 

(Tijdelijke) uitzonderingen 

Stadsdeel West steunt de routes waar een uitzondering op 30 km/u geldt.  Het stadsdeel vraagt te 

onderzoeken of 30 km/u op de Bos en Lommerweg wél haalbaar, vanwege de scherpe bocht naar 

op- en afrit. 

 

Met het oog op de leefbaarheid en de voorziene toenemende verkeersdruk in de Van 

Diemenstraat heeft het DB een sterke voorkeur voor 30 km/uur bij het ingaan van het beleid in 

2023. Het DB doet dan ook een dringend verzoek om de precieze effecten voor nood- en 

hulpdiensten bij 30 km/u in de Van Diemenstraat nu al in kaart te brengen. En wanneer enigszins 

mogelijk de Van Diemenstraat in 2023 al 30 km/uur te maken.   

 

Het DB kan zich vinden in de keuzes voor de Haarlemmerweg tussen de Van Hallstraat en 

Vredenhofweg en de Westerdoksdijk, maar wenst ook hier 30 km/u in te voeren als aanrijtijden van 

nood- en hulpdiensten dat toelaten. Op termijn adviseert het dagelijks bestuur ook de 
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Haarlemmerweg tot de Vredenhofweg 30 km/u te maken. Stedelijkheid neemt in dit gebied toe 

door woningbouw en ontwikkeling van Haven-stad. 

 

Monitoring en evaluatie tijdelijke uitzonderingen 

Ten aanzien van de tijdelijk uitgezonderde trajecten vraagt het DB om een concreet 

afwegingskader op te stellen en de leefbaarheid en verkeersveiligheid hier ook nadrukkelijk in mee 

te wegen, zodat duidelijk is voor bewoners wanneer ook hun straat 30 km/u wordt. Het DB wordt 

graag betrokken bij de monitoring en evaluatie. 

 

Prioritering fysieke maatregelen 

Het DB adviseert om voor het beperkt beschikbare budget voor fysieke maatregelen een 

wensenlijst op te stellen op basis van objectieve monitoring en signalen uit de gebieden en van 

bewoners, en deze lijst voor te leggen in het bestuurlijk overleg verkeer & vervoer van de 

wethouder en de portefeuillehouders van de stadsdelen. Aan de hand van een afwegingskader, 

waarin o.a. verkeersveiligheid en de beleving van bewoners een rol spelen kan dan een prioritering 

worden aangebracht. 

 

Snelheidsdifferentiatie 

Het DB verzoekt zo snel mogelijk af te stappen van meerijden van taxi’s op OV-banen in West 

ofwel ook het OV hier 30 km/u te laten rijden mocht dit mogelijk blijken uit de monitoring. Waar 

taxi’s wel over de OV-banen rijden vraagt het dragelijk bestuur (sic) aandacht voor naleving van de 

regels door de taxibranche. 

 

Reactie college van b en w 

(Tijdelijke) uitzonderingen 

Voorgesteld wordt dit deel van de Bos en Lommerweg ook 30 km/u te maken. De overgang van 

een hogere snelheid naar 30 km/u is hier inderdaad geen probleem, vanwege de scherpe bocht en 

het afremmen dat hier al plaats vindt.  

 

De keuze voor 50 km/u op de Van Diemenstraat en Westerdoksdijk is een afweging op het niveau 

van het hele netwerk. Door op een aantal trajecten de snelheid hoger te houden, kunnen OV en 

nood- en hulpdiensten beter doorrijden. We bepalen aan de hand van een evaluatie na invoering of 

de gewenste 30 km/u ook mogelijk is. 

 
Voor alle trajecten waar 50 km/u bij invoering geldt, maar 30 km/u gewenst is, zal bij de evaluatie 
worden bekeken of 30 km/u hier ook mogelijk is op basis van de daadwerkelijke effecten op de 
aanrijtijden en dienstregeling. 
 
Wat betreft Haarlemmerweg tussen de Van Hallstraat en Vredenhofweg en de Westerdoksdijk: 
deze wegen zullen na invoering worden gemonitord. 

 
Wat betreft de Haarlemmerweg tot aan de Vredenhofweg: voor ontwikkelingen in de toekomst 
geldt dat het huidige wensbeeld is geformuleerd op de huidige stand van zaken. Bij wijzigende 
omstandigheden kan het opgenomen kader opnieuw worden toegepast, waardoor wellicht 
GOW30 op dat moment een logischere keuze is 

 

Monitoring en evaluatie tijdelijke uitzonderingen 
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Monitoring en evaluatie zijn belangrijke onderdelen bij de invoering van 30 km/u in de stad. We 

staan voor een transitie die in Nederland niet eerder is toegepast. Het bijhouden van de effecten is 

noodzakelijk om aanvullende maatregelen te kunnen nemen waar de effecten, bijvoorbeeld op het 

gebied van verkeersveiligheid, anders zijn dan verwacht. 

 

Prioritering fysieke maatregelen 

We streven er naar om 30 km/u in de stad zoveel mogelijk in één keer uit te voeren. Voordeel van 

in één keer invoeren is dat dit voor de weggebruiker het meest duidelijk is: in Amsterdam rijd je 30 

km/u, tenzij dit anders staat aangegeven. Zouden we ervoor kiezen elke weg pas naar 30 km/u te 

brengen bij groot onderhoud of herinrichting, dan zou er tientallen jaren een situatie met 

verschillende soorten snelheden in de stad ontstaan. Bovendien zullen de positieve effecten dan 

ook pas veel later volledig tot uiting komen. In Brussel is dit al toegepast. Voor de invoering zoveel 

mogelijk in een keer is daarom ervoor gekozen om  de 50 km/u- en 30 km/u wegen met 

belijning/markering aan te passen. Op de 30 km/u-wegen komen voorts bebording (o.a. bij de 

zonegrenzen). Op beperkt aantal locaties wordt kleine aanvullende maatregelen genomen. Hierbij 

moet gedacht worden aan versmallingen, plateaus of ribbelstroken. Dit is maatwerk en wordt  

afgestemd met de stadsdelen.   

 

Er wordt een implementatievoorstel opgesteld inclusief fasering/prioritering van de routes. Dit 

wordt afgestemd met de stadsdelen. De benodigde middelen voor de uitvoering van project 30 

km/u in de stad vanaf 2023 worden nu geschat en zijn onderdeel van de voorbereiding en 

bespreking van de begroting 2023. 

 

Snelheidsdifferentiatie 

Bij de implementatie zullen we zeker bij de vrije tram- en busbanen aandacht geven aan de 

snelheidsverschillen. Met name gedurende de eerste maanden na invoering is dit een 

belangrijk aandachtspunt, omdat het dan nog relatief nieuw is. Als onderdeel van monitoring 

zullen we aandacht hebben voor die locaties waar er een gedifferentieerd snelheidsregime is. 

Vaker dan andere aspecten die we monitoren zullen we kijken naar effecten aangaande 

verkeersveiligheid. Daar waar het vervolgens onveiliger wordt zullen we, samen met 

programma verkeersveiligheid, acties definiëren en uitvoeren. 

 

Een aanpassing van de locatie van taxi’s op de vrije tram- en busbaan is nu niet aan de orde. 

Een andere snelheid voor taxi’s op de tram- en busbaan wordt niet geadviseerd, omdat dit 

ertoe leidt dat op dezelfde route verschillende verkeersdeelnemers verschillende snelheden 

hebben. Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid en de doorstroming. 

2.6 Stadsdeel Noord 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord onderschrijft de ambitie van 30 km/u en brengt graag 

nog onderstaande punten en adviezen onder de aandacht: 

 

Gedragsverandering: communicatie en handhaving 

Goede en laagdrempelige communicatie is nodig voor bewustwording en gedragsverandering. 

Stadsdeel noord benadrukt dat ook voldoende handhaving moet worden ingezet. 

Fysieke maatregelen 
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Het dagelijks bestuur vindt snelheidsverlagende fysieke ingrepen noodzakelijk op de lange wegen 

die ooit met een breed profiel zijn aangelegd. Voorbeelden zijn de Banne Buikslootlaan, de 

Schepenlaan, de Meteorenweg en de Appelweg. 

Het dagelijks bestuur verzoekt om een prioriteringslijst voor herprofileringen, inclusief een 

financiële dekking. Tijdelijke maatregelen zullen nodig zijn. 

 

Stadsdeel Noord blijft graag goed en tijdig betrokken bij verdere ontwikkeling en uitvoering. 

 

De stadsdeelcommissie sluit zich aan bij het dagelijks bestuur en heeft geen aanvullende adviezen. 

 

Reactie college van b en w 

Gedragsverandering, communicatie en handhaving 

Bij de voorbereiding van de publiekscampagne en eventuele gedragsinterventies wordt dit advies 

overgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat alle verkeersdeelnemers bekend zijn met deze nieuwe 

maatregel en via communicatie op straat en diverse kanalen helder en begrijpelijk worden 

geïnformeerd en gemotiveerd. Waar nodig worden in overleg met de stadsdelen extra middelen 

ingezet. 

 

Met het oog op de invoering van 30km/u bereidt de gemeente samen met partners een 

samenhangend pakket van maatregelen voor waar onderdeel van uitmaken: bebording en 

belijning, communicatie en voorlichting, maatregelen voor gedragsverandering, intelligente 

snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 

verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal informatie gestuurd plaatsvinden op die locaties 

waar handhaving aangewezen is. De gemeente overlegt daartoe met de bevoegde instanties: 

Openbaar Ministerie en politie.  

 

De beschikbare politiecapaciteit voor verkeershandhaving is beperkt. De gemeente vraagt daar 

aandacht voor en overlegt met OM en Politie hoe de capaciteit op die locaties en tijdstippen aan te 

wenden waar deze in samenhang met de andere maatregelen het meest effectief is. 

Verkeershandhaving vindt plaats door staandehoudingen en door middel van camera’s. De 

handhaving vindt plaats op alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als ook op 

(elektrische) fietsers.  

 

Fysieke maatregelen 

We streven ernaar om 30 km/u in de stad zoveel mogelijk in één keer uit te voeren. Voordeel van in 

één keer invoeren is dat dit voor de weggebruiker het meest duidelijk is: in Amsterdam rijd je 30 

km/u, tenzij dit anders staat aangegeven. Zouden we ervoor kiezen elke weg pas naar 30 km/u te 

brengen bij groot onderhoud of herinrichting, dan zou er tientallen jaren een situatie met 

verschillende soorten snelheden in de stad ontstaan. Bovendien zullen de positieve effecten dan 

ook pas veel later volledig tot uiting komen. In Brussel is dit al toegepast. Voor de invoering zoveel 

mogelijk in een keer is daarom ervoor gekozen om de 50 km/u- en 30 km/u wegen met 

belijning/markering aan te passen. Op de 30 km/u-wegen komt voorts bebording (o.a. bij de 

zonegrenzen). Op een beperkt aantal locaties worden kleine aanvullende maatregelen genomen. 

Hierbij moet gedacht worden aan versmallingen, plateaus of ribbelstroken. Dit is maatwerk en 

wordt afgestemd met de stadsdelen.   
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Er wordt een implementatievoorstel opgesteld inclusief fasering/prioritering van de routes. Dit 

wordt afgestemd met de stadsdelen.  De benodigde middelen voor de uitvoering van project 30 

km/u in de stad vanaf 2023 worden nu geschat en zijn onderdeel van de voorbereiding en 

bespreking van de begroting 2023. 

 

Wij betrekken de stadsdelen bij de verdere uitwerking en bij de uitvoering.  

2.7 Zuidoost 

Het dagelijks bestuur van Zuidoost dankt het College voor de uitwerking van het 

beleidsvoornemen in korte tijd en voor het betrekken van het stadsdeel in de voorbereiding. 

Het stadsdeel herkent op de kaart veel van wat in de voorbereiding is voorgesteld of in andere 

ambitie documenten en plannen van het stadsdeel is opgenomen. Het dagelijks bestuur 

ondersteunt 30 km/u in de stad.  

Het DB vraagt onderzoek te doen naar mogelijke snelheidsverlaging c.q. herinrichting: 

• Amstel 3 

• Dalsteindreef – Dolingadreef 

Het DB verzoekt om onderzoek naar verlaging van de maximumsnelheid op: 

• Foppingadreef/Bijlmerdreef 

• Hoogoorddreef  

• Nieuwegeinlaan 

• Oudenrijnlaan, in het verlengde van de Nieuwegeinlaan 

 

Het DB adviseert een koppeling te maken met de voor het Mobiliteitsplan Zuidoostflank aan te 

stellen Alliantiemanager Zuidoost Bereikbaar die overzicht heeft van de mobiliteitsontwikkelingen 

en de linking pin vormt binnen Zuidoost bereikbaar. 

 

De stadsdeelcommissie van Zuidoost adviseert 50 km/u te handhaven. Het dagelijks bestuur heeft 

dit advies niet overgenomen. 

 

Reactie college van b en w 

Het afwegingskader stelt dat straten 50 km/u blijven als sprake is van 2x2 rijbanen, een niet 

stedelijk uitstraling of van een beperkt aantal oversteekbewegingen. Naar aanleiding van de 

adviezen van de dagelijks besturen zijn een aantal straten opnieuw bestudeerd.  

Amstel III 

Voor Amstel III geldt dat het goed is hier verder onderzoek te doen naar het moment dat wegen 

naar GOW30 kunnen veranderen. Dit pakken we op vanuit de gebiedsontwikkeling die daar 

plaatsvindt. 

 

Dalsteindreef/Dolingadreef 

De Dalsteindreef/Dolingadreef zijn in het voornemen al opgenomen als GOW30. 

 

Foppingadreef/Bijlmerdreef 

De Foppingadreef en Bijlmerdreef blijven vooralsnog 50 km/u, omdat hier beperkte stedelijkheid is 

en het een kort traject betreft. 
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Hoogoorddreef 

De Hoogoorddreef is nu als GOW50 opgenomen. Bij veranderingen van functie kan inderdaad 

gekeken worden naar een afwaardering naar GOW30. 

 

Nieuwegeinlaan en de Oudenrijnlaan 

Voor de Nieuwegeinlaan en de Oudenrijnlaan geldt dat volgens het afwegingskader de straten als 

50 km/u worden beschouwd. Het is begrijpelijk dat er een wens is om  deze straten af te waarderen 

naar GOW30, maar binnen het project ‘30 km/u in de stad’ vallen deze straten niet onder het 

benodigde criterium van stedelijkheid. In de eerdere versie van de kaart met snelheden stonden 

deze verkeerd gecategoriseerd. Dit is inmiddels aangepast.  

 

Mobiliteitsplan Zuidoostflank 

Tot slot neemt het college de suggestie om een koppeling te maken met de alliantiemanager 

Zuidoost Bereikbaar van harte over. 
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3 Adviezen organisaties 

Voorafgaand aan het vaststellen van het beleidsvoornemen hebben we met een groot aantal 

belanghebbende partijen gesproken over hun wensen en behoeftes. Daarbij is het constant 

zoeken naar welke richting en afwegingen we willen maken in de stad. Dat moeten we ook samen 

doen met iedereen die van de stad gebruik gemaakt. Ondanks uiteenlopende belangen kon het 

beleidsvoornemen doorgaans na de nodige toelichting op veel begrip rekenen. 

 

Een aantal stakeholders heeft van de gelegenheid om in te spreken gebruik gemaakt. Deze 

reacties hebben we onderstaand puntsgewijs gebundeld en per stakeholders van reactie voorzien. 

De organisaties die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, zijn allen organisaties die we eerder in het 

traject ook al betrokken en gesproken hebben, en uiteraard ook in het verdere vervolg betrokken 

zullen worden.  

3.1 ANWB 

De ANWB staat achter de doelstellingen van het plan. Wel maakt de organisatie zich zorgen dat 

met dit plan de veiligheid en leefbaarheid niet verbeteren, maar juist verslechteren. De ANWB 

vraagt aandacht voor een aantal punten: 

1. De snelheid van het verkeer moet daadwerkelijk omlaag om de verkeersveiligheid en 

leefbaarheid te verbeteren. 

2. Inrichting van wegen: er wordt in één keer een sober pakket aan inrichtingsmaatregelen 

doorgevoerd, voor extra maatregelen is geen budget. 

3. Alleen communicatie is onvoldoende om de snelheid omlaag te brengen. 

4. De lagere limiet kan leiden tot het verspreiden van verkeer over straten waar nu al 30 km/u 

geldt. De ANWB pleit in dat kader voor het behoud van de hiërarchie van het wegennet. 

5. De ANWB pleit ervoor de focus te beperken tot het verbeteren van de verkeersveiligheid voor 

de fiets. Alle middelen zouden daarmee kunnen gaan naar het veiliger maken van de 

gebiedsontsluitingswegen zonder vrijliggende fietspaden. 

6. De handhaving is niet toegezegd vanuit politie en OM. 

7. De nieuwe GOW30 moet nog verder ontwikkeld worden. Onderscheid in GOW50 en GOW30 is 

van belang. Ook moet nog blijken hoe de GOW30 werkt in daluren. 

8. Het elektrificeren van het wagenpark heeft meer effect op geluidsreductie. Bovendien 

benoemt slechts een klein percentage geluid op 50-wegen en hoger als een probleem. 

9. Emissies bij grote voertuigen nemen toe bij een lagere snelheid. 

10. ISA gaat op korte termijn nog geen effect hebben en is niet fraudebestendig. 

11. Snorfietsen, bakfietsen en LEV’s moeten niet automatisch naar de rijbaan bij 30 km/u. 

 

Tot slot heeft de ANWB een onderzoek gedaan onder de eigen leden (n=151), waarin ze aangeven 

hoe ze tegen de maatregel aankijken. Hieruit komt naar voren dat handhaving een belangrijk 

uitgangspunt is. Ook wordt genoemd dat doorgaande wegen beter 50 km/u kunnen blijven. 

 

Reactie 

Het college dankt de ANWB voor de zienswijze en de prettige samenwerking in aanloop naar dit 

voorstel toe. We gaan hieronder puntsgewijs in op de verschillende opmerkingen. 
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1. Het college is het ermee eens dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid inderdaad pas 

verbeteren als de snelheid daadwerkelijk omlaag gaat. Met een breed pakket aan maatregelen 

werken we hier daarom aan. 

2. De weginrichting is hierbij een aandachtspunt. We starten met markering en bebording en 

nemen aanvullende maatregelen op locaties waar we veel ongevallen zien of de daadwerkelijk 

gereden snelheid hoog ligt. Hier zullen we op voorhand keuzes in moeten maken. De keuze 

voor uitrol in één keer is een bewuste keuze, gebaseerd op ervaringen in het buitenland en de 

wens de effecten snel terug te kunnen zien. Daadwerkelijke aanpassing van wegen gebeurt als 

een straat aan de beurt is voor groot onderhoud en/of een herinrichting. 

3. Het college onderkent dat communicatie alleen onvoldoende is om de snelheid omlaag te 

brengen. Om die reden werken we ook met aanvullende infrastructurele maatregelen en 

overleggen we met politie en OM over de handhaving rond dit plan. 

4. Uit onderzoek met het Verkeersmodel Amsterdam zien we zeer beperkte effecten in 

bestaande 30 km/u-straten. Dit heeft ermee te maken dat deze wegen vaak al zijn ingericht als 

een woonstraat en daardoor minder aantrekkelijk zijn voor doorgaand verkeer. Bovendien 

houden we met de GOW30 de hiërarchie van het wegennet in stand. De GOW30 blijft 

aantrekkelijker dan een woonstraat. 

5. Alleen focussen op de verkeersveiligheid voor fietsen in dit plan gaat voorbij aan de bredere 

aanpak voor veiligheid en leefbaarheid in de hele stad. Het college wil nu stappen zetten om 

dit te doen. Deze maatregel is geen verkeerskundige maatregel, maar is bedoeld voor het 

verbeteren van de leefkwaliteit in het stedelijk gebied. 

6. Met het oog op de invoering van 30km/u bereidt de gemeente samen met partners een 

samenhangend pakket van maatregelen voor. Verkeershandhaving is hier een onderdeel van. 

Inzet is dat deze informatiegestuurd plaatsvindt op die locaties waar handhaving aangewezen 

is. De gemeente overlegt daartoe met de bevoegde instanties: Openbaar Ministerie en politie. 

De beschikbare politiecapaciteit voor verkeershandhaving is beperkt. De gemeente vraagt 

daar aandacht voor en overlegt met OM en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 

tijdstippen aan te wenden waar deze in samenhang met de andere maatregelen het meest 

effectief is. Verkeershandhaving vindt plaats door staande houdingen en door middel van 

camera’s. De handhaving vindt plaats op alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 

snorfietsen als ook op (elektrische) fietsen. 

7. We zijn het met de ANWB eens dat de GOW30 nog verder ontwikkeld moet worden. 

Amsterdam zet daarin stappen. Daarnaast is het inderdaad nog niet duidelijk hoe deze weg in 

de daluren in de praktijk gaat functioneren. Dit zal daarom zeker onderdeel zijn van de 

monitoring na invoering. 

8. Door een lagere snelheid neemt het motorgeluid en het rolgeluid van de banden af. Hoewel 

hiermee niet de piekbelasting van bijvoorbeeld optrekkende motoren wordt voorkomen, zal 

het geluid in de stad significant afnemen. Vooral op wegen die van 50 km/u naar 30 km/u gaan, 

zien we een stevige reductie, oplopend tot 5 dB. Met de groei van zero-emissie vervoer neemt 

de geluidsbelasting van wegverkeer nog verder af. Maar ook daar is 30 km/u in plaats van 50 

km/u beter, omdat bij 50 km/u het rolgeluid van de banden dominant is. 

9. Wat betreft de uitstoot constateren we dat per auto de uitstoot inderdaad toe kan nemen. 

Nergens zien we echter nieuwe knelpunten in de luchtkwaliteit ontstaan. Bovendien zien we 

jaarlijks de luchtkwaliteit verbeteren door de verschoning van het wagenpark en 

beleidsmaatregelen. 
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10. De aandachtspunten van de ANWB op het gebied van ISA zijn inderdaad terecht. Alhoewel 

deze technologie niet nieuw is, is de toepassing in de praktijk nog niet bewezen. Juist door 

daarin stappen te zetten, willen we hierin verandering brengen. 

11. Met deze maatregel is er geen voornemen LEV’s en bakfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. 

Dit is een andere discussie, die op nu (o.a. met de Rijksoverheid) loopt. We zijn het met de 

ANWB eens dat hier zorgvuldig naar moet worden gekeken. Voor de snorfiets geldt dat deze 

op veel trajecten binnen de ring A10 al op de rijbaan moet rijden. Met een lagere snelheid zien 

we ruimte om een aantal uitzonderingen nu ook op te heffen. 

 

Het college dankt de ANWB voor de resultaten van de peiling onder de leden. We zien hierin 

dezelfde aandachtspunten voor o.a. handhaving die we in de inspraak ook terugzien. Op basis van 

de data wordt het niet helemaal duidelijk welk deel van de leden een snelheidsverlaging op 

doorgaande wegen niet passend vindt. 

3.2 Amsterdam Noord Toegankelijk 

De nota is technocratisch en cijfermatig en gaat niet uit van de gebruikers van de stad en de 

woonbuurten. De kennis en ervaringen van ervaringsdeskundige buurtgenoten worden niet 

gebruikt. Iedereen ongeacht beperkingen moet goed mobiel kunnen zijn en aan het verkeer mee 

kunnen doen. De maatregelen van Amsterdam Autoluw vragen om een fijnmazig OV, maar dat is 

er in Noord niet. Autodelen is ook niet altijd een oplossing. 

 

Inrichting van wegen 

ANT maakt zich zorgen dat onderscheid tussen soorten verkeer verdwijnt en dat vrijliggende 

fietspaden of goede fietsstroken verdwijnen. Inritconstructies bij woonerven moeten blijven 

bestaan, ook als dat wettelijk niet meer nodig is. 

De verschillen tussen GOW30 en GOW50 zullen niet duidelijk zijn, waardoor er meer ongelukken 

komen. 

 

Handhaving 

Er zal te weinig handhaving zijn, waardoor er te hard zal worden gereden. 

Fietsnetwerk Noord 

Het is belangrijk dat er een goed fietsnetwerk in Noord is. Meer 30 km/u wegen mag niet 

betekenen dat het fietsnetwerk niet hersteld wordt. In Noord heeft men recht op een beter en 

volledig bruikbaar fietspadennet, plusnet fiets en hoofdnet fiets. Deze netten eerst compleet 

maken voordat de fietsers samen met snorfiets en auto’s en vrachtauto’s  op de 30 km weg 

moeten rijden. 

 
Reactie 

Het college dankt Amsterdam Noord Toegankelijk voor deze inspraakreactie. De zorgen over 

fijnmazig OV en het fietsnet zijn punten waar we graag het gesprek over aangaan in het kader van 

het op te richten platform voor het Mobiliteitsplan Noord. 

 

Wat betreft de kritiekpunten op de maatregel 30 km/u in de stad merken we op dat de positie van 

voetgangers en fietsers niet minder wordt, maar juist verbetert. Door lagere snelheden wordt de 

stad leefbaarder en veiliger. Er is daarbij geen ambitie om op de nieuwe 30 km/u-wegen de fietser 
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met de rest van het verkeer mee te laten rijden. Voor deze wegen (de zogenoemde 

Gebiedsontsluitingsweg-30) is een fietsvoorziening (pad of strook) een voorwaarde. Dit maakt de 

nieuwe GOW30 ook anders dan de ETW30 (erftoegangsweg) waar mengen van auto en fiets het 

uitgangspunt is. Voor fietsstraten geldt dat deze alleen aangelegd worden als de intensiteit van de 

auto’s laag genoeg is om dit veilig uit te voeren. 

 

Ook voor de positie op de weg van de verschillende deelnemers betekent deze maatregel geen 

verandering. Dat het drukker wordt op de fietspaden is inderdaad een zorgpunt. We zijn als 

gemeente hierover onder andere in overleg met het Rijk, omdat daar ook keuzes worden gemaakt 

over de precieze plek op de weg van verschillende voertuigtypes. Ons uitgangspunt hierbij is dat 

het fietspad een veilige locatie is en blijft voor fietsers. 

 

De invoering van meer 30 km/u in de stad gaat gepaard met aanpassing van de wegen en een 

brede communicatiecampagne. We gaan ervan uit dat we met de maatregelen met bebording en 

belijning de weggebruiker goed kunnen laten zien wat er wordt verwacht op welke weg. Uiteraard 

staan we open voor tips en ideeën om hierin verdere verbeteringen mogelijk te maken.  

 

Voor de handhaving geldt dat de gemeente samen met partners een samenhangend pakket van 

maatregelen voorbereidt. Verkeershandhaving is hier een onderdeel van. Deze zal 

informatiegestuurd plaatsvinden op die locaties waar handhaving aangewezen is. De gemeente 

overlegt daartoe met de bevoegde instanties: Openbaar Ministerie en politie. De beschikbare 

politiecapaciteit voor verkeershandhaving is beperkt. De gemeente vraagt daar aandacht voor en 

overlegt met OM en Politie hoe de capaciteit op die locaties en tijdstippen aan te wenden waar 

deze in samenhang met de andere maatregelen het meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 

plaats door staandehoudingen en door middel van camera’s. De handhaving vindt plaats op alle 

wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 

3.3 Autoluw.NU 

De zienswijze van Amsterdam autoluw NU! gaat met name in op het wettelijk kader rond 

snelheidsverlaging. Zij spreken zich uit tegen het behouden van 50 km/u op sommige trajecten en 

geven aan dat dit voor nood- en hulpdiensten geen probleem hoeft te zijn.  

- Nood- en hulpdiensten ondervinden geen hinder van een snelheidsverlaging. Zij mogen 

op basis van de ministeriële regeling Optische en Geluidsignalen 2009 40 km/u harder 

rijden dan de geldende maximumsnelheid (artikel 3 lid 4 sub c, OGS).  

- Volgens inspreker geeft Ambulance zorg Nederland aan geen hinder te hebben 

ondervonden van eerdere snelheidswisselingen.  

- Artikel 2 WVW 1994 geeft een limitatieve lijst van verkeersbelangen die moeten 

meewegen bij het nemen van een verkeersbesluit. Nood- en hulpdiensten en aanrijtijden 

staan daar niet bij. De gemeente mag dat daarom niet meenemen in de afweging voor het 

te nemen verkeersbesluit. 

- Om nood- en hulpdiensten 50 km/u te laten rijden kan ook gerealiseerd worden door 30 

km/u in te voeren en de nood- en hulpdiensten daarvan uit te sluiten. Dit kan door onder 

het 30 km/u verkeersbord een onderbord met de tekst ‘m.u.v. tram/bus/nood- en 

hulpdiensten’.  

- De gemeente is terughoudend met het toepassen van drempels en wegversmallingen.  
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Reactie 
Het college dankt Autoluw.nu voor deze inspraakreactie.  
In het beleidsvoornemen 30km/u in de stad van de gemeente Amsterdam is ook gelet op het 
functioneren van belangrijke dienstverlenende organisaties als het Openbaar Vervoer en de Nood- 
en Hulpdiensten. De invoering van 30km/u heeft impact op de aanrijtijden. Voor de Nood- en 
Hulpdiensten zijn (zeker) de calamiteitenroutes van groot belang om bij grote ongevallen en 
rampen tijdig ter plekke te zijn en hulp te kunnen verlenen. Dat heeft gevraagd om maatwerk en in 
dat verband is bij het beleidsvoornemen per wegvak scherp gekeken in welke situaties 30 km/u 
kan worden ingevoerd en waar niet.  
 
Daar waar met behulp van snelheidsdifferentiatie de OV baan veilig 50 km/u kan blijven 
(bijvoorbeeld door een fysieke afscheiding) en de aanliggende wegvakken 30km/u worden, kunnen 
de nood en hulpdiensten van die OV baan gebruik maken. Daar kan een onderbord worden 
gehanteerd bij het 30 km/u bord bijvoorbeeld “met uitzondering van tram, bus en nood- en 
hulpdiensten”. Daar waar deze mogelijkheid niet bestaat, hebben we verkeersveiligheid, 30km/u, 
het functioneren van het OV en van de Nood- en hulpdiensten gewogen. Bestaan er op een weg 
weinig mogelijkheden voor de nood- en hulpdiensten om door te rijden, om ander verkeer op 
dezelfde weg te omzeilen dan voegt een afwijkend snelheidsregime met behulp van een 
onderbord voor de diensten weinig toe, en heeft de algemene relatief snelle doorstroming van 
verkeer de voorkeur. Dat is ook veiliger dan dat sterk afwijkende snelheden tussen dezelfde typen 
voertuigen op hetzelfde wegvak worden bevorderd. 

3.4 Cliëntenbelang Amsterdam 

Cliëntenbelang Amsterdam vindt het verlagen van de snelheid in de stad een goed idee en had 
graag ‘de toegankelijke stad’ als vierde hoofddoelstelling gezien. De organisatie vraagt wel 
aandacht voor toegankelijkheid en veiligheid van mensen met een beperking, ouderen en 
kinderen.   
 
Daarnaast stelt Cliëntenbelang dat geluidsarm verkeer met name voor blinden en slechtzienden 
onveilig is. Ook is er een groep mensen met een beperking die afhankelijk zijn van autovervoer. Zij 
moeten in een autoluwe stad hun mobiliteit behouden. 
In een 30 km-zone is een zebrapad niet verplicht en worden verkeersregelinstallaties sneller 
onnodig geacht en vervolgens opgeheven, aldus Cliëntenbelang. Voor voetgangers met een 
beperking en ouderen levert dit onveiligheid en onzekerheid op. 
 
Ook pleit Cliëntenbelang voor meer ruimte voor voetgangers en het behoud van vrijliggende 
fietspaden waar mogelijk. Daarbij moet onverantwoord gedrag van fietsers aan worden gepakt. 
Onveilige verkeerssituaties kunnen leiden tot vermijdingsgedrag, waardoor isolatie van ouderen 
en mensen met een beperking kan ontstaan. 

 

Reactie 

Het college dankt Cliëntenbelang Amsterdam voor de reactie op het beleidsvoornemen 30 km/u in 

de stad. De toegankelijke stad is een hoofddoelstelling van de agenda Amsterdam Autoluw: meer 

ruimte voor een leefbare en toegankelijke stad. Wij zijn het eens dat ‘de toegankelijke stad’ ook 

een van de doelstellingen is van de voorgestelde snelheidsverlaging. Dit is daarom ook verwoord 

in paragraaf 1.4 (pagina 10), onder autoluw (doel 3). 
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Met de snelheidsverlaging komen we niet aan de autobereikbaarheid. We werken aan verbetering 

van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid, onder meer door de druk van de auto 

op de openbare ruimte te verminderen. Tegelijkertijd willen we dat de stad goed bereikbaar en 

toegankelijk is, ook voor auto’s. Dat is in veel gevallen echt nodig, bijvoorbeeld voor mensen met 

een beperking die afhankelijk zijn van autovervoer. We maken de stad daarom niet autoloos, maar 

autoluw.  

Met de snelheidsverlaging naar 30 km/uur op hoofdroutes houden we de belangrijke 

inrichtingsprincipes van de gebiedsontsluitingswegen, zoals fietsvoorzieningen en zebra’s, 

overeind. Bij invoering van 30 km/u in de stad halen we geen fietsvoorzieningen of 

voetgangersoversteken weg. Bij toekomstige herinrichtingen zal altijd bekeken worden of 

fietsvoorzieningen en zebra’s in die specifieke situatie nodig zijn. In die projecten wordt ook 

gekeken naar de beste inrichting en verdeling van de ruimte, passend bij de doelen. Rateltikkers 

bij met verkeerslichten geregelde oversteken blijven gehandhaafd. 

 

Het nadeel dat elektrische voertuigen niet te horen zijn wordt niet beïnvloed door de voorgestelde 

snelheidsverlaging. De snelheidsverlaging zal naar verwachting tot een verbetering van de 

verkeersveiligheid leiden doordat er meer tijd is om op andere weggebruikers te anticiperen. Dit 

geldt ook voor elektrische voertuigen. Wij verwachten dat vermijdingsgedrag door ouderen en 

mensen met een beperking door de snelheidsverlaging eerder minder dan meer zal worden door 

de lagere snelheid van het autoverkeer en de verbetering van de verkeersveiligheid. 

 

Voor OV (en nood-&hulpdiensten) maken we een aantal uitzonderingen op de snelheidsverlaging, 

om de snelheid niet te veel te beperken. Uitzonderingen voor het OV doen we alleen in situaties 

met een vrije tram-/busbaan als dat op een verkeersveilige manier mogelijk is. Voldoende snelheid 

voor het openbaar vervoer is  van belang om de gewenste fijnmazigheid en het minder vaak 

overstappen mogelijk te maken. 

3.5 Connexxion 

1. Connexxion onderschrijft het invoeren van 30 km/u in gemeenten, maar onderschrijft dat 

NIET op HOV routes. De snelheid van het HOV mag NOOIT langzamer worden door invoering 

30 km/u op wegen 

2. Connexxion wijst er op dat het landelijke afwegingskader dat in opdracht van de Tweede 

Kamer tot stand is gekomen niet uitgaat van een 2-deling, maar van een 3-deling. 

Connexxion verzoekt in navolging van het landelijke kader de 3-deling op te nemen. De derde 

categorie beschrijft namelijk wegen met een dubbelfunctie. De wegen met dubbelfunctie 

(waar OV-routes onder vallen) kunnen niet zonder intensief overleg met de vervoerder 

gecategoriseerd worden. De snelheidskaart is niet op de juiste manier tot stand gekomen. Als 

er langsparkeren is dan is dat per definitie een GOW30 weg volgens de 30 km/u 

categorisering. GOW30 wegen zijn veelal wegen met een dubbelfunctie, Connexxion 

verzoekt u om die derde categorie (dubbelfunctie) op de snelheidskaart aan te gaan geven 

met een derde afwijkende kleur 

3. Streekvoervoerders zijn niet betrokken bij de analyse van mogelijke effecten van 30 km/u. 

Juist de streekvervoerders worden extra hard getroffen door 30 km/u omdat Amsterdam niet 

de enige gemeente is waar buslijnen doorheen rijden vanuit de regio. De optelsom van alle 30 

km/u maatregelen op streeklijnen, tasten de snelheid van de buslijnen sterk aan en maken ze 
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onaantrekkelijk als alternatief voor de auto. Gevolg is dat u meer (niet ZE) auto’s in de stad 

krijgt dan u zou willen. Van streekvervoerders kent u niet de effecten want die heeft u niet 

onderzocht, verzoek is om dit alsnog te doen of om op alle streekvervoerroutes de garantie te 

geven dat de snelheid niet wordt aangetast door uw 30 km/u beleidsvoornemen. 

4. Connexxion onderschrijft dat het invoeren van de maatregel in één keer de voorkeur heeft, 

maar wel op een geplande ingangsdatum van het openbaar vervoer. 

5. Gebruik van trambanen als busbanen. Connexxion gaat niet akkoord met een lagere 

gemiddelde snelheid van haar HOV lijnen, echter als op trambanen gereden kan worden, dan 

kan de snelheid omhoog, en is het dus wel mogelijk dat elders op dezelfde buslijn de snelheid 

iets omlaag kan (door invoering 30 km/u). 
Connexxion verwacht dat wijzigingen aan bus routes, het strekken en bundelen ervan 

onvermijdelijk zal blijken te zijn. De fijnmazigheid van het openbaar vervoer in Amsterdam 

wordt dan minder. Een voorbeeld is lijn 80 (Zandvoort-Haarlem-Amsterdam) die door de 

maatregelen waarschijnlijk de Willem de Zwijgerlaan niet meer kan bedienen.  

6. Connexxion gaat niet akkoord met welke horizontale of verticale snelheidsmaatregel dan ook 

op HOV routes (geen drempels, geen plateaus, geen chicanes, etc.) 

7. Connexxion verzoekt om de verkeerscirculatie te betrekken bij de inrichtingsprincipes. Een 

slimmer verkeerscirculatieplan (VCP) leidt tot het autoluw maken van hoofdroutes van OV 

voor streekvervoerders de stad in/uit. Met minder auto’s op bus routes is gaat de snelheid van 

het OV omhoog en is het dus mogelijk om op bepaalde wegen een 30 km/u maatregel te 

nemen, want standpunt is dat de gemiddelde snelheid binnen de gemeente niet omlaag mag. 

 

Reactie 

De gemeente dankt Connexxion voor de zienswijze. We gaan hieronder puntsgewijs in op de 

verschillende opmerkingen. 

1. We begrijpen het standpunt van Connexxion, maar aanpassing van de snelheid van het 

HOV zal in bepaalde straten niet te voorkomen zijn. 

2. In het beleidsvoornemen is de genoemde driedeling al gedaan. De wegen in de categorie 

ETW30 hebben een verblijfsfunctie, bij GOW30 is sprake van een dubbelfunctie en de 

GOW50-wegen hebben een verkeersfunctie. 

3. Er is wel degelijk contact geweest met vervoerders. Waar streekroutes samenvallen met 

GVB-routes hebben we wel inzicht in de mogelijke gevolgen voor het streekvervoer. Voor 

de toekomst gaan we monitoren. Dit geldt voor alle vervoerders. 

4. We gaan in de uitvoering bekijken of het haalbaar is om de ingangsdatum aan te passen. 

5. Als trambanen voldoende breed zijn is het inderdaad een mogelijkheid om ook bussen toe 

te laten. Waar dit nu nog niet het geval is onderzoeken we of dit alsnog mogelijk te maken 

is met fysieke aanpassingen. 

6. We vernemen graag aan welke aanpassingen Connexxion denkt en willen daar ook over 

meedenken samen met de concessieverlener. 

7. Uitgangspunt is dat op een GOW30 zeer terughoudend wordt omgegaan met dergelijke 

elementen, omdat de doorstroming van het verkeer hier een belangrijke doelstelling blijft. 

Hierbij heeft de gemeente de intentie de HOV-routes zoveel mogelijk te vrijwaren van dit 

soort fysieke aanpassingen, maar blijft dit altijd een afweging, waarbij de 

verkeersveiligheid voorop staat. 

8. Het aanpassen van de verkeerscirculatie valt buiten de reikwijdte van ’30 km/u in de stad’, 

maar is wel onderdeel van de Mobiliteitsplannen en de verdere afspraken die we maken in 
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het kader van het verbeteren van het ov. Het is een oplossingsrichting die kan worden 

bekeken in gezamenlijk overleg. 

3.6 Fietsersbond 

De Fietsersbond is zeer positief over het voorstel om vrijwel heel Amsterdam tot 30 km‐gebied te 

maken en geeft de gemeente de volgende adviezen: 

1. Maak ook in de bebouwde kom buiten de ring A10 de standaard maximumsnelheid op 30 

km/u. 

2. Behoud bij 30 km/u fietsvoorzieningen in alle drukkere straten. Veilig mengen van auto en 

fiets kan alleen maximaal 250 auto’s per richting in het spitsuur of maximaal 5.000 auto’s 

per dag op een tweerichting‐weg. Bij gebiedsontsluitingswegen (GOW) blijven aparte 

fietsvoorzieningen nodig. Dit geldt beslist ook voor straten met busverkeer op de rijbaan. 

Daarnaast behoeven alle verbindingen in Hoofd- en Plusnet Fiets goede 

fietsvoorzieningen. 

3. Ten aanzien van het afwegingskader adviseert de Fietsersbond: 

a. Op vrijliggende autowegen, met vrijliggende fietspaden, is 50 km/u acceptabel; 

b. Ook buiten de ring A‐10 en in Noord moeten alle stadsstraten, straten met direct 

aanliggende winkels en voorzieningen, 30 km/u worden; 

c. De voorgestelde 50 km voor openbaar vervoer in een aantal 30 km stadsstraten is 

onverstandig. 

4. Invoering van 30 km/h op de rijbaan biedt de mogelijkheid om alles wat groter, zwaarder 

en sneller is dan een normale fietser gebruik te laten maken van de rijbaan ten gunste van 

de kwetsbare fietsers (10‐ en 70+) op het fietspad. 

5. Waarschijnlijk zijn snelheidsremmende maatregelen nodig. Bij ontwerp hiervan moet de 

verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers voorop staat, met name voor fietsers en 

voetgangers. 

6. Er is een geloofwaardig budget nodig om alle noodzakelijke aanpassingen te doen en om 

te handhaven. Juist om niet extreem drukke wegen zal de neiging blijven om te hard te 

rijden. 

7. De Fietsersbond is tegen de uitzondering voor de as Weesperstraat-Wibautstraat. Ook de 

Piet Heinkade-Panamalaan moet logischerwijs 30 km/u worden. Gezien de drukte en 

smalle rijbanen moeten ook de volgende toegangswegen stad-in vanaf de A10 30 km/u 

worden: Haarlemmerweg, Bos en Lommerweg en Amstelveenseweg ten noorden van het 

IJsbaanpad. 

8. De Fietsersbond geeft voor meerdere straten in Nieuw-West, Noord, Zuidoost, 

Buitenveldert en Haven-Stad aan waar 50 km/u zou kunnen, waar 30 km/u zou moeten, en 

waar fietsvoorzieningen nodig blijven. 
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Reactie 

Het college dankt de Fietsersbond voor de ingezonden zienswijze. Hieronder gaan wij puntsgewijs 

op uw adviezen in: 

1. Het afwegingskader dat voor 30 km/u in de stad is opgesteld geld voor de hele bebouwde 

kom, ook buiten de ring. Buiten de ring A10 geldt dus ook dat 30 km/u als standaard 

gehanteerd wordt. 

2. Bij de beoordeling van straten rond fietsvoorzieningen gaat de gemeente van 

vergelijkbare drukte uit met  een grens van circa 6.000 auto’s per etmaal in twee 

richtingen. Voor wegen met een hogere intensiteit zijn aparte fietsvoorzieningen het 

uitgangspunt, zeker als dit GOW30 betreft. We nemen kennis van de wensen ten aanzien 

van het Hoofd- en Plusnet Fiets. Dit valt buiten de reikwijdte van het huidige 

beleidsvoornemen.  

3. Het huidige afwegingskader sluit goed aan op de wensen van de Fietsersbond. Ten 

aanzien van de snelheid van het OV merken we op dat de gemeente een afweging van de 

belangen van alle betrokkenen moet maken, ook die van het OV en de nood- en 

hulpdiensten. Op sommige plaatsen zal voor hen 50 km/u, zeker bij aanvang, nodig zijn.  

4. Het college deelt de zorg om de kwetsbare fietser en benoemt dit ook in het 

beleidsvoornemen. Voor het verplaatsen van groter en sneller verkeer van het fietspad 

naar de rijbaan is echter nog wel een landelijk kader nodig. 

5. Met het oog op de invoering van 30km/u bereidt de gemeente samen met partners een 

samenhangend pakket van maatregelen voor waar onderdeel van uitmaken: bebording en 

belijning, communicatie en voorlichting, maatregelen voor gedragsverandering, 

intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke herinrichting op een aantal risico-

locaties en verkeershandhaving. Met bebording en markering maken we duidelijk wat de 

toegestane snelheid is. Bij invoering gaan we niet alle straten opnieuw inrichten, maar bij 

toekomstige herinrichtingen kijken we ook naar fysieke maatregelen om de snelheid te 

verlagen, zoals bijvoorbeeld smallere rijstroken. Verkeersveiligheid en doorstroming 

worden hierin afgewogen. 

6. Het college heeft er nu voor gekozen een aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken 

hoe dit uitpakt en stellen waar nodig de uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke stappen. Zolang de Weesperstraat 

grotendeels een 2x2 straat is, houden we vast aan het opgestelde kader dat stelt dat 30 

km/u geen logische snelheid is. Voor de Weesperstraat (2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 

km/u voorgesteld. Naar aanleiding van de inspraak zijn een aantal trajecten opnieuw 

beoordeeld. Daar waar dat logisch is zijn straat(delen) alsnog naar 30 km/u gebracht. Dit is 

met name in Nieuw-West het geval. 
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3.7 GVB 

Het GVB steunt de doelen t.a.v. het bijdragen aan een verkeersveilig en leefbaar Amsterdam. Het 

GVB is betrokken bij het in beeld brengen van de impact van 30 km/u. Aandacht wordt gevraagd 

voor grote impact op reizigers en op de extra kosten voor de exploitatie. Het GVB vraagt om 

mitigerende maatregelen verder uit te werken in samenwerking met het GVB, collega vervoerders 

en VRA. De volgende punten worden aangestipt:  

1. De (financiële) impact voor OV moet integraal onderdeel uitmaken van bestuurlijke 

besluitvorming. Aanvullende (financiële) afspraken tussen VRA, vervoerders en gemeente 

zijn nodig om negatieve impact op het voorzieningenniveau van de  OV-reiziger te 

voorkomen. Mitigerende maatregelen zullen niet voor invoering gereed zijn.  

2. Een integrale blik op de verkeerskundige inrichting van de openbare ruimte is nodig  

3. Ten aanzien van het afwegingskader pleit het GVB ervoor om het aantal OV-reizigers als 

criterium mee te nemen in de afweging voor de inrichting van straten. 

4. Uitstraling wegennetwerk. GVB maakt zich zorgen dat er te weinig middelen zijn om de 

50 km/u-uitstraling van wegen aan te pakken.  

5. Het GVB pleit ervoor om voor de exploitatie in de nacht de snelheid op 50 km/u te 

handhaven.  

6. Het is een zorg van het GVB dat in de jaren na invoering alsnog allerlei snelheid remmende 

maatregelen worden getroffen, waarbij (mede door het vervallen van de CVC) geen 

voldoende integrale afweging word gemaakt. 

7. Het toepassen van snelheidsdifferentiatie binnen wegprofielen (50 km/u op vrijliggende 

ov-banen) moet onderdeel worden van beleidskader verkeersnetten en moet breed 

worden toegepast. 

8. Een slimmere verkeerscirculatie (verminderen linksaf en knippen voor autoverkeer) kan de 

negatieve gevolgen van 30 km/u op het ov beperken. Ook helpt het als ov meer prioriteit 

krijgt bij VRI’s (i.c.m. (her)inrichting van kruispunten). 

 

Het GVB wil komende maanden concrete afspraken maken tussen vervoerders, VRA en gemeente 

over monitoring en bijsturing. De invoering van 30 km/u in de stad heeft stevige impact op de ov-

reiziger en de exploitatie van het ov in Amsterdam. Een goede samenwerking tussen gemeente, 

VRA en GVB is nodig, ook om alle kansen te benutten. Het GVB wenst een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin (financiële) afspraken worden vastgelegd m.b.t. de 

implementatie en structurele gevolgen van 30 km/u. 

 

Reactie 

Het college dankt het GVB voor de reactie op het beleidsvoornemen. Amsterdam reserveert 

aanzienlijke middelen om de wegen met bebording en markering aan te passen. Een volledige 

herinrichting van alle wegen is niet aan de orde. Deze vindt plaats als de betreffende weg aan de 

beurt is voor groot onderhoud of een herinrichting.  

 

Via monitoring, ook op veiligheid zal bekeken moeten worden of er dergelijke extra maatregelen 

nodig zijn, waarbij doorstroming en veiligheid afgewogen moeten blijven worden. Het openbaar 

vervoer heeft al op veel plekken prioriteit op kruizingen, maar waar nog optimalisatie mogelijk is 

of waar VRI’s niet optimaal functioneren is er nog ruimte voor verbetering. Het toepassen van 

vrijliggende OV-banen zal per locatie in de afwegingen worden meegenomen. 
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Het college staat positief tegenover het voorstel om een samenwerkingsovereenkomst op te 

stellen. De komende tijd gaan we daarover graag verder het gesprek aan. Op voorhand financiële 

afspraken maken is in het ogen van het college niet opportuun, omdat de precieze impact zeer 

complex te duiden is. 

3.8 Keolis 

Aantrekkelijkheid OV-product 
Het openbaar vervoer is aantrekkelijk vanwege het snelheidsverschil met andere modaliteiten. 
Een lagere snelheid ten opzichte van hoofdzakelijk de auto leidt direct tot aan verminderde 
aantrekkingswaarde van het openbaar vervoer. Een verslechtering van het OV-product is zeer 
slecht voor een mobiliteitstransitie van auto naar openbaar vervoer. 
 
Betaalbaarheid OV 
Verlaging van de snelheid resulteert in langere rijtijden en dienstregelinguren. Bij financiering op 
basis van uren betekent dat meer uren financieren of minder inzet. Bij financiering op basis van 
gereden kilometers ontstaat een kostenstijging doordat meer bussen en chauffeurs nodig zijn. Een 
vertraging van 2 minuten levert een extra kostenpost van 310.000 per jaar. Dit kan leiden tot 
vermindering van dienstverlening. 
Strekken van lijnen. Het strekken van lijnen biedt geen uitkomst in het opvangen van effecten van 
30 km/u in de stad omdat de Keolis-lijnen in Amsterdam al gestrekt zijn. 
 
Middenweg 
Keolis wil 50 km/u op de gehele middenweg. Het is tegenstrijdig met de visie om een deel 30 km/u 
te maken omdat dat deel ook een vrijliggende bus-/trambaan heeft. De zeer nadelige gevolgen 
worden niet gespecificeerd. Voor de Hugo de Vrieslaan vraagt Keolis om behoud van 50 km/u door 
aanleg van een busbaan. Het overige verkeer kan dan wel naar 30 km/u. 
 
Keolis dankt voor de zorgvuldigheid van de belangenafweging en het daarbij betrekken van het 
openbaar vervoerbelang, en vraagt deze zorgvuldigheid vast te houden. 

 
Reactie 

Het college dankt Keolis voor de zienswijze. 

 

Aangezien de auto op veel meer routes te maken krijgt met snelheidsverlaging is er in het 

algemeen geen sprake van een relatieve verslechtering van het ov-product. Op specifieke routes 

waar dit wel het geval is zoeken we gezamenlijk naar mitigerende maatregelen. Via monitoring 

gaan we de daadwerkelijke effecten meten en met de ov-bedrijven en concessieverleners kijken 

we naar mitigerende maatregelen. Voor de Hugo de Vrieslaan hebben we overwogen deze 

inderdaad als 50 km/u te handhaven, ook omdat hier de stedelijkheid relatief beperkt is. 

 

Het college dankt Keolis voor haar complimenten ten aanzien van de zorgvuldigheid van de 

belangenafweging. Ook in de toekomstige afwegingen zal er aandacht blijven voor het openbaar 

vervoerbelang. 
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3.9 Transport en Logistiek Nederland 

Transport en Logistiek Nederland wenst, in het kader van ’30 km/u in de stad’, gedifferentieerd 

beleid naar wegtype en locatie en aandacht voor de ruimtelijke inrichting. Daarnaast is van belang 

dat het snelheidsbeleid wordt ingebed in een bredere aanpak om het bevoorradende verkeer in de 

stad veiliger te maken.  

 

Gedifferentieerd snelheidsregime  

TLN steunt de verbetering van de verkeersveiligheid. Snelheidsverlaging kan hier een rol in spelen. 

Echter, 30 kilometer per uur zal niet op alle wegen in Amsterdam door de weggebruiker worden 

geaccepteerd. TLN roept de gemeente Amsterdam op om goed te kijken naar de 

differentiatiemogelijkheden. Een slimme weginrichting zal op sommige punten meer impact 

kunnen maken dan een generiek 30 km/u beleid. GOW30 en GOW50 wegen lijken veel op elkaar 

en zouden in het wegontwerp herkenbaar van elkaar moeten verschillen. 

 

Amsterdamse leden van TLN geven aan dat in de binnenstad op veel plekken al niet harder dan 30 

km/u gereden kan worden en dat op doorgaande wegen de snelheid er niet onnodig lager moet. 

worden. 
 

Bredere aanpak stadsdistributie  

De gemeente Amsterdam kan haar scope verbreden door naast dit beleidsvoornemen ook in te 

zetten op goede en (real-time) inzichtelijke bevoorradingsroutes. De nieuwe Zone Zwaar Verkeer 

(per 1 oktober 2021) en de aangekondigde Zero-Emissie Zone vragen, in combinatie met dit 

beleidsvoornemen, om aandacht voor de transport- en logistieksector. Stel als gemeente logistiek 

specifieke data, met name venstertijden en voertuigbeperkingen (lengte, hoogte en breedte), 

bevoorradingsroutes en voorkeursroutes, blijvend digitaal en real-time beschikbaar voor de 

logistieke sector. Dit zorgt voor een betere doorstroming, minder onnodig omrijden en een 

reductie van CO2-uitstoot en fijnstof. Het niet onnodig inzetten van verkeersdrempels op deze 

bevoorradingsroutes draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van chauffeurs. Dit is, naast OV-

chauffeurs, ook van belang voor vrachtautochauffeurs. Tot slot brengt het denken over, en 

inrichten van, bevoorradingsroutes ook het onderwerp laad- en loslocaties naar voor. Voldoende 

locaties, eventueel voorzien van de juiste voorzieningen, dragen bij aan efficiënte stadsdistributie. 
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Reactie 

Het college dankt Transport en Logistiek Nederland voor de ingezonden zienswijze.  

Het opgestelde afwegingskader is een duidelijke richtlijn bij de keuze tussen 30 km/u of toch 50 

km/u. Bij invoering gaan we vooral inzetten op communicatie en handhaving. Tevens kijken we 

wat er aan de inrichting van straten aangepast moet worden (markering, bebording en eventueel 

fysieke aanpassingen). Bij invoering gaan we niet alle straten opnieuw inrichten. We zijn 

terughoudend met verkeersdrempels, mede met het oog op de doorgaanbaarheid van wegen voor 

vrachtverkeer, nood-en hulpdiensten en het openbaar vervoer. 

 

Om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid van de stad te bewaken vragen we 

veel van Amsterdamse weggebruikers, en in het bijzonder van het logistieke bedrijfsleven. In het 

voorjaar is Platform Logistiek 020 opgericht, met als doel om samen de transformatie die nodig is 

stap voor stap vorm te geven. De gemeente werkt aan de Logistieke Strategie, waarin we het 

logistieke streefbeeld, aanvullende maatregelen en een werkwijze om kennis en ervaring te delen 

zullen opnemen. Het actief delen van data over wegafsluitingen en lokale regelgeving is daar 

onderdeel van.  

3.10 Gemeente Almere 

Almere onderschrijft de positieve impact op de leefomgeving en verkeersveiligheid maar voorziet 
een negatieve impact op het openbaar vervoer. Er zijn zorgen om impact op exploitatie en 
kwaliteit van het ov. HOV verbindingen kunnen concurreren met de auto dankzij een competitieve 
reistijd. Het verlagen van de snelheid leidt tot stijging van DRU’s en heeft impact op de bus-
omlopen. Reistijdtoename leidt tot verlies van reizigers. 
 
De verlaging van snelheid op de Middenweg, Hugo de Vrieslaan, Julianaplein en Stadhouderskade 
zorgt voor langere rij- en reistijden. De genoemde zes minuten extra tijd per omloop betekent 5 
tot 15% extra rijtijd. Als bestaande omlopen door latere aankomst niet meer haalbaar zijn, zijn 
extra bussen en chauffeurs nodig. Dit heeft allemaal grote financiële impact. Daarnaast zal het 
aantal reizigers teruglopen wat inkomstenderving betekent.  
Ten aanzien van onderzoek naar impact van de maatregelen wordt opgemerkt dat het gebruik van 
NDOV-realisatiedata kan leiden tot een onderschatting van effecten. Data laten (met name op 
korte trajecten) een hogere gemiddelde snelheid zien dan in de praktijk wordt gerealiseerd.  
 
Verzocht wordt om van snelheidsverlaging op de Middenweg en de Hugo de Vrieslaan af te zien, 
of door aanvullende maatregelen om de ov-doorstroming te verbeteren.  
 
Reactie 

Het college dankt de gemeente Almere voor de ingezonden zienswijze. De auto ondervindt op 

veel meer routes vertraging door de snelheidsverlaging dus de concurrentiekracht van het ov als 

geheel neemt niet af.  
Voor effecten op de DRU’s wordt gezamenlijk gezocht naar maatregelen om deze te mitigeren. 

Bij de totstandkoming van het beleidsvoornemen is geen gebruik gemaakt van NDOV-data maar 

van GVB-data uit eigen voertuigen die deels op dezelfde routes als de streekbussen rijden. 

Op een groot deel van de Middenweg is nu al snelheidsdifferentiatie mogelijk na kleine fysieke 
aanpssingen. Voor de Hugo de Vrieslaan hebben we bepaald deze als 50 km/u te handhaven, ook 
omdat hier de stedelijkheid relatief beperkt is. 
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3.11 Vervoerregio Amsterdam 

VRA is blij met de goede ambtelijke samenwerking. De ambitie van 30 km/u in de stad passen bij 

het beleid van VRA. Er zijn echter zorgen over het effect op de kwaliteit en betaalbaarheid van het 

ov. 

Het is nodig dat er stevige stappen worden gezet voor het verbeteren van de OV-kwaliteit en het 

voorkomen van financiële tekorten voor de OV-exploitatie. Het is daarbij onacceptabel om 

eventuele tekorten af te wentelen op de Vervoerregio.  

HOV is belangrijk om de ov-reistijden aantrekkelijker te houden en de keuze voor de auto te 

vorkomen. 

Zonder compenserende maatregelen bovenop snelheidsdifferentiatie lopen de negatieve 

financiële gevolgen in de miljoenen per jaar. Dat heeft impact op de kostendekkingsgraad van het 

ov en daarmee ofwel op de hoeveelheid aanbod (zoals frequenties, fijnmazigheid, lijnen), ofwel op 

de benodigde subsidies voor vervoerders ofwel op beiden. Het is onwenselijk om de invoering van 

30 km/u te financieren door te bezuinigen op het OV-aanbod, juist omdat het belang van goed OV 

alleen maar groter wordt in een autoluwe stad. 

Amsterdam moet met stevige maatregelen komen om het OV te verbeteren en waar dat niet 

mogelijk is een verslechtering te voorkomen. Bijvoorbeeld: 

- Aangepaste verkeerscirculatie  

- Aanpassen instellingen VRI’s 

- Meer vrije ov-banen 

- Afspraken bij stremmingen en omleidingen 

 

IAOV projecten 

Waarschijnlijk zijn er voor IAOV-projecten extra maatregelen nodig om aan de gemaakte 

afspraken te blijven voldoen of zullen de afspraken opnieuw moeten worden bekeken. 

(Westtangent, Cornelis Troostplein, Heemstedestraat). 

 
Voor nieuwe en momenteel in voorbereiding zijnde infraprojecten zijn er mogelijk extra 

inspanningen nodig om de geprognotiseerde bijdrage van de Vervoerregio te behouden (zoals 

Haarlemmerhouttuinen, Marnixstraat Noord, HOV-lijn 21, Linnaeusstraat/Middenweg). Deze 

extra ambitie kan leiden tot wijzigingen in de ontwerpen. 

Ook kan een herijking van de projectenlijst nodig zijn om daar waar door gebrek aan vrije baan de 

snelheid van tram en/of bus terugloopt de rijtijden alsnog te kunnen behouden of zelfs te 

verkorten.   

 
Inrichting. Sommige 30 km/u-wegen hebben een 50 km/u uitstraling. Op een aantal locaties kan dit 

wellicht met belijning en bebording maar ingrijpendere maatregelen zullen ook nodig zijn. 

Voor snelheidsdifferentiatie is op een aantal plekken afscheiding tussen de OV-baan en trambaan 

nodig (bv. Linnaeusstraat/Middenweg en de Vrijheidslaan) 

Handhaving. Effectieve handhaving is alleen mogelijk als de inrichting zo is dat het gewenste 

gedrag wordt bevorderd en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk wordt gemaakt. 

Handhaving op 30km/u-wegen is in de praktijk al minimaal. Voor meer prioriteit, capaciteit en geld 

voor handhaving zal Amsterdam dan ook zo veel mogelijk moeten zorgen voor een geloofwaardig, 

consequent en volgens landelijke richtlijnen kloppende inrichting. Daarbij is het belangrijk om 
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geen onomkeerbare aanpassingen door te voeren tot het landelijk kader handhaving 30 km/u is 

vastgesteld.  
 

De VRA onderstreept het belang van communicatie en campagnes om aangepast gedrag te 

bereiken en werkt hierin graag samen met Amsterdam 

Mogelijk dat maatregelen voor het verbeteren van het OV ook gecombineerd kunnen worden met 

verbeteringsmaatregelen voor de belangrijke routes van de nood- en hulpdiensten.   

Meer ruimte voor fiets en voetganger is meer dan alleen verlagen van de snelheid. Het gaat ook 

om verandering van gedrag en het terugbrengen van autoverkeer.  

 

Reactie 

Het college dankt de Vervoerregio Amsterdam voor de ingezonden zienswijze. Het openbaar 

vervoer is een belangrijk partner in het bereikbaar houden van de stad.  De gemeente blijft zich 

inzetten voor verbetering van de ov-kwaliteit. Voor het oplossen van eventuele tekorten willen we 

samen met de Vervoerregio oplossingen zoeken. Via monitoring willen we de mogelijke negatieve 

en positieve gevolgen in kaart brengen en waar mogelijk bijsturen. Het college is het met de VRA 

eens dat het onwenselijk is om de invoering van 30 km/u te financieren door te bezuinigen op het 

OV-aanbod. Amsterdam is bereid om maatregelen te nemen om negatieve effecten voor het OV 

te voorkomen. Dit moet wel passen binnen de (beperkte) financiële ruimte die de gemeente heeft 

en moet gebeuren op basis van een integrale afweging van voor en nadelen, ook voor andere 

modaliteiten. 

 

Voor de lopende IAOV projecten zullen wij met elkaar om te tafel gaan zitten om eventuele 

aanvullende afspraken te maken. Dit geldt ook voor nieuwe projecten en projecten die in 

voorbereiding zijn. Er zal extra aandacht zijn voor die projecten waar snelheidsdifferentiatie 

mogelijk een rol speelt. Wij zien dit als een gezamenlijke opgave. Het is inderdaad belangrijk om 

geen onomkeerbare aanpassingen door te voeren tot het landelijke kader voor handhaving van 30 

km/u is vastgesteld. 

 

De inrichting van wegen, communicatie, de beïnvloeding van gedrag, de inzet van 

voertuigtechnologie en handhaving  zijn samen en in combinatie nodig om het gewenste gedrag 

te bewerkstelligen. Dit maakt deel uit van de uitwerking waaraan we graag in samenwerking met 

de vervoerregio aan werken.  

 

Tot slot onderkent het college de noodzaak van het terugbrengen van het autoverkeer in de stad 

om zo meer ruimte te krijgen voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer in een autoluw 

Amsterdam. 
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3.12 Rover 

Reizigersorganisatie Rover is positief over het verbeteren van de verkeersveiligheid en 

bevorderen van de leefbaarheid. Zeker als het gaat om de veiligheid van fietsers en 

voetgangers. Rover merkt op dat openbaar vervoer de veiligste vervoerwijze is en ook relatief 

weinig beslag legt op de openbare ruimte. Het verzoek is om het bevorderen van het gebruik 

van openbaar vervoer expliciet in het beleid voor 30 km/u mee te nemen. 

 

Ten aanzien van de verbetering van de verkeersveiligheid en de negatieve gevolgen voor het 

openbaar vervoer vraagt Rover aandacht voor de volgende punten:  

1. Betere doorstroming van het OV  

Rover pleit er voor om het OV meer prioriteit te geven, door het hele tramnet de 

status van “plusnet” te geven en om juist meer vrije tram- en busbanen aan te leggen. 

Ook moet het OV prioriteit krijgen bij verkeerslichten. Er moeten geen haltes 

verdwijnen om zo de gemiddelde snelheid te verhogen. 

2. Uitzonderingen 30 km restricties voor het OV 

Het handhaven van 50 km/u op vrije tram- en busbanen juicht Rover toe. Deze banen 

kunnen duidelijker op de kaart worden aangegeven. Rover ziet graag dat in het 

afwegingskader aan de criteria voor handhaven van 50 km/u ook de doorstroming van 

OV wordt toegevoegd.  Voor straten met tram- en belangrijke busroutes waar geen 

vrije banen zijn stelt Rover een ontheffing van 30 km/u voor het OV voor. 

3. Reistijdverhouding tussen OV en auto  

Veel autoverplaatsingen kunnen nog steeds over 50 km wegen worden afgewikkeld en 

via de snelwegen, met name de ringweg A10. Deze autoritten wordt niet langzamer. 

Bij bus en tram wordt het 30 km regime verwerkt in de dienstregelingstijden en zullen 

dus wel langzamer rijden. De verslechtering van de concurrentieverhouding kan 

worden gemitigeerd door bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de ring A10 te 

verlagen naar 70 km/u. 

4. Handhaving 

Rover ziet weinig handhaving op de huidige 30 km/u limiet voor scooters en 

bromfietsen en maakt zich zorgen dat ook auto’s zich straks niet aan 30 km/u zullen 

houden. De vraag is hoe de gemeente gaat handhaven. Bij bus en tram zal 30 km/u in 

de dienstregeling verwerkt worden en handhaven daarmee zichzelf. 

Fysieke maatregelen om 30 km/u af te dwingen zijn vaak nadelig voor de reistijd en 

het reiscomfort van het OV.  

5. Vergoeding extra exploitatiekosten 

Er is te weinig aandacht voor de hogere exploitatiekosten van het OV door het 

verlagen van de maximumsnelheid. Rover ziet liever niet dat het OV lamgzamer wordt, 

maar als dat wel gebeurt, moet dat niet leiden tot lagere frequenties of opheffen van 

lijnen. Rover vraagt de gemeente om extra exploitatiekosten van het OV te vergoeden. 

 

Reactie  

Het college dankt reizigersvereniging Rover voor de zienswijze. De gemeente is een groot 

voorstander van het gebruik van OV en heeft verdere uitbreiding en verbetering ervan als 

belangrijke doelstellingen. Vooral omdat dit een schone en ruimte-efficiënte manier van 

verplaatsen is. We gaan hieronder puntsgewijs in op de verschillende opmerkingen. 
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1. Doorstroming is nog steeds een belangrijk criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 

leiden tot iets langere reistijden. In overleg met de vervoerders kijken we hoe we de 

gevolgen voor het OV kunnen beperken. Daarbij wordt ook naar verkeersregelinstallaties 

gekeken. Het aanleggen van nieuwe busbanen valt in eerste instantie buiten de reikwijdte 

van 30 km/u in de stad. Bij toekomstige herinrichtingen wordt daar wel naar gekeken. 

2. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad. Een 

ontheffing voor OV op 30 km/u wegen draagt daar niet aan bij, ook al omdat het overige 

verkeer niet harder mag rijden. Snelheidsdifferentiatie is alleen mogelijk als er sprake is 

van vrijliggende bus- en trambanen. 

3. De auto ondervindt op veel meer routes vertraging door de snelheidsverlaging dus de 

concurrentiekracht van het ov als geheel neemt niet af. Een snelheidsverlaging op de ring 

A10 is geen onderdeel van het huidige plan. 

4. Met het plan 30 km/u in de stad passen we bebording en markering aan. Ook zetten we in 

op communicatie en handhaving. 30 km/u in de stadVerder maken we met bebording en 

markering duidelijk wat de toegestane snelheid is. Alle straten die in het voorstel naar 30 

km/uur gaan voorzien van (veel) drempels zal niet gaan met het oog op snelheid nood-

&hulpdiensten, snelheid en comfort van het openbaar vervoer en de kosten. We gaan wel 

kijken of het mogelijk is om op bepaalde punten drempels/plateaus toe te passen. Bij 

invoering gaan we niet alle straten opnieuw inrichten, maar bij toekomstige 

herinrichtingen kijken we ook naar fysieke maatregelen om de snelheid te verlagen, zoals 

bijvoorbeeld smallere rijstroken. 

5. De gemeente is voorstander van goed openbaar vervoer. Gezamenlijk met vervoerders 

kijken we hoe we de effecten op de kwaliteit en de exploitatie van het openbaar vervoer 

kunnen minimaliseren.  
 

  



 

38 

  

4 Inspraakreacties per categorie 

In deze Nota van Beantwoording zijn de suggesties en inspraakreacties op het beleidsvoornemen 

rond ’30 km/u in de stad’ verzameld in verschillende categorieën, dit vanwege het grote aantal 

reacties . Hieronder volgt een overzicht van deze thema’s met toelichting. Per categorie zijn de 

reacties geclusterd om zo goed mogelijk een beeld te geven van de reacties per thema. Hiervoor 

zijn de volgende categorieën onderscheiden, met elk eigen onderwerpen daaronder:  

 

1. Algemeen 

2. Bereikbaarheid & verkeersveiligheid 

3. Nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer 

4. Milieu/leefbaarheid 

5. Handhaving en gedrag 

6. Overig 

7. Specifieke locaties 

 

4.1 ALGEMEEN 

4.1.1 Afwegingskader & Structurele keuzes  

Een belangrijk onderdeel van het beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’ is het afwegingskader dat 

wordt gebruikt om te bepalen welke maximumsnelheid waar moet gelden. Veel reacties, zowel 

voor als tegen het voornemen gaan in op dit afwegingskader.  

 

Alternatieve maximumsnelheid. In meerdere reacties worden alternatieve maximumsnelheden 

voorgesteld als 15, 25, 35 en 40 km/u. Volgens insprekers zijn dit reëlere snelheden. Zo zouden 

brommers en e-bikes toch al 40 km/u rijden en zou in woonwijken 15 km/u beter passen gezien de 

inrichting van de straten. 

 

Reactie. Voor een snelheid van 30 km/u is gekozen, omdat uit de wetenschap blijkt dat bij deze 

snelheid dodelijk letsel nagenoeg niet voorkomt. Daarnaast is op dit moment 25/35/40 km/u als 

maximumsnelheid geen mogelijkheid in de wet. Amsterdam kan daar niet van afwijken. 

Een snelheid van 15 km/u wordt op dit moment geassocieerd met woonerven. Op dit moment is 

het niet aan de orde dat deze straten een woonerf worden. Wel zien we dat er behoefte is aan een 

tussenvorm tussen woonerf en gewone erftoegangsweg met 30 km/u. Hiervoor werkt de 

gemeente aan een nieuw type straat: de ‘buurtstraat <30’. Deze uitwerking doen we in nauw 

overleg met de ontwerpers van de Frans Halsbuurt en wordt naar verwachting nog dit jaar 

opgenomen in het Handboek Rood van de Puccinimethode. 

Dynamische maximumsnelheid. Maak gebruik van dynamische snelheidsbeperking. Als het druk 

is de snelheid naar 30 km/u, als het minder druk is naar 50 km/u.  ’s Nachts zou de 

maximumsnelheid op een aantal plaatsen wel naar 50 km/u kunnen. 

 

Reactie. Een dynamische snelheid is vanuit het oogpunt van de automobilist logisch. Tegelijkertijd 

is verkeersveiligheid en beperking van geluidsoverlast in de nacht ook belangrijk. In de nachtelijke 
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uren een andere snelheid draagt niet bij aan de duidelijkheid over de snelheid. Bovendien zijn er 

ook in de nachtelijke uren drukkere straten, waar dan weer een uitzondering voor zou moeten 

gelden. Deze afweging leidt ertoe dat ook in de nacht een snelheid van 30 km/u geldt. 

 

Voorkeur voor 50 km/u. Laat 50 km/u waar 50 km/u kan, bijvoorbeeld bij straten met vrijliggende 

fietspaden. Een goed 50 km netwerk van verkeersaders is essentieel om de stad in- en uit te 

kunnen. Zeker straten met een vrijliggend fietspad kunnen 50 km/u blijven. Voer 30 km/u enkel in 

op wegen waar sprake is van een combinatie van auto, motor, (brom)fiets en voetganger.  

 

Reactie. De lijn is inderdaad dat we 50 km/u toepassen op die wegen waar dat kan. In het kader is 

er wel expliciet voor gekozen dit niet af te laten hangen van bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden, 

maar dat juist te koppelen aan de stedelijkheid. In een niet stedelijk gebied geldt 50 km/u, 

daarbinnen in principe 30 km/u. Wat betreft het gewenste netwerk van 50 km/u-wegen merkt het 

college op dat ontsluitingswegen blijven bestaan in dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 

meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is op die wegen nog steeds een belangrijk criterium. 

In de praktijk zal dit beperkt leiden tot langere reistijden.  

 

Met het afwegingskader zoals opgenomen in het beleidsvoornemen hebben we per straat een 

afweging gemaakt. Er is specifiek voor gekozen alle wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 

brengen. Hier zorgt een lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid.  Enkele 

uitzonderingen waar geen 30 km/u gaat gelden zijn o.a. wegen met 2x2 rijstroken.  

 

Niet overal 30 km/u. Sommige insprekers vinden 30 km/u een goed idee, maar niet voor de hele 

stad, alleen rondom scholen en in woonbuurten. 

 

Reactie. In de woonstraten in de stad en rondom scholen geldt voor het overgrote deel al 30 km/u. 

Het beleid is erop gericht deze straten allemaal zo in te richten dat hier veilig gebruik van kan 

worden gemaakt door voetgangers en fietsers. Juist in een stad als Amsterdam merken we 

daarnaast dat hoofdroutes ook steeds meer als verblijfsplek worden gebruikt. Het oude 

onderscheid tussen verkeersfunctie en verblijfsfunctie vervaagt daarmee. In die gevallen is de 

afweging nu de verblijfsfunctie prioriteit te geven. De aanpak verkeersveiligheid gaat daarnaast 

ook over gedrag en maatregelen voor andere verkeersdeelnemers. De maximumsnelheid geldt 

voor alle verkeersdeelnemers. 

 

In het huidige kader is gekeken naar stedelijkheid in brede zin. Schoolomgevingen zijn daar veelal 

onderdeel van. Specifieke voor scholen, biedt de gemeente sinds 2014 scholen een afgestemd 

pakket verkeerseducatie aan. Deze ‘Amsterdamse Verkeerslijn’, uitgevoerd door Verkeer & Meer, 

biedt leerlingen een voortdurende leerlijn, van 0 tot 18 jaar. Ook de theoretische en praktische 

verkeersexamens horen hierbij. Daarnaast worden basisschoolomgevingen na een schouw met 

kleine maatregelen veiliger ingericht. Ook bij middelbare scholen wordt gekeken of de omgeving 

met kleine ingrepen veiliger kan worden ingericht. Ook voeren we pilots uit met zogenoemde 

schoolstraten, waarbij (een deel van) de straat rond het halen en brengen van de kinderen een half 

uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Overal 30 km/u. Een aantal insprekers vindt dat 30 km/u overal als maximumsnelheid moet 

gelden, zonder uitzonderingen.   
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Reactie.  30 km/u is het uitgangspunt voor heel Amsterdam. We hebben hierop een aantal 

uitzonderingen gemaakt, omdat de snelheid wel geloofwaardig moet zijn. Belangrijkste is dat de 

omgeving daadwerkelijk stedelijk is, waardoor de verblijfsfunctie belangrijk is. Een andere 

belangrijke uitzondering is een 2x2-weg, omdat 30 km/u hier door de verkeersuitstraling erg lastig 

door te voeren is. 

 

Belang OV in afweging. Een inspreker pleit ervoor om de criteria voor het behoud van 50 km/u aan 

te vullen met het belang van een vlotte doorstroming van het OV. 

 

Reactie De gemeente is een groot voorstander van het gebruik van OV en heeft verdere 

uitbreiding en verbetering ervan als belangrijke doelstellingen. Vooral omdat dit een schone en 

ruimte-efficiënte manier van verplaatsen is. Het openbaar vervoer is geen specifiek onderdeel van 

het afwegingskader. Wel kijken we naar mogelijkheden om negatieve effecten voor het openbaar 

vervoer tegen te gaan, onder andere door snelheidsdifferentiatie en uitzonderingen voor 30 km/u 

bij de invoering van het beleid. Dit doen we in overleg met de vervoerders die in de stad actief zijn. 

 

Snelheid OV en taxi. Een inspreker stelt de vraag of de snelheid van 30 km/u ook voor het 

openbaar vervoer en auto's met blauwe kentekenplaten geldt.  

 

Reactie. De snelheid van 30 km/u geldt voor alle verkeersdeelnemers. Alleen op vrijliggende 

trambanen kunnen OV en taxi's een hogere snelheid rijden.  

 

Snelheidsdifferentiatie OV. Een aantal insprekers pleit tegen een andere maximumsnelheid voor 

het openbaar vervoer op trambanen.  De limiet van 30 km/u moet ook voor bussen, trams en taxi 

gelden. 

Reactie. De afwijkende snelheid op vrije tram- en busbanen is belangrijk om het functioneren van 

het ov en de nood- en hulpdiensten op peil te houden. Qua verkeersveiligheid is het een belangrijk 

aandachtspunt. Dit moet inderdaad veilig zijn. We gaan dit bij de uitvoering goed bekijken en 

monitoren dit ook na invoering. In de praktijk werkt dit nu al goed op de Sarphatistraat.  

 

Op dit moment wordt nog gekozen voor een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaarvervoerbedrijven aangeven daar heel veel waarde aan te hechten. 

Dit geldt ook voor de gemeente. In de praktijk zal blijken wat de effecten van een lagere 

maximumsnelheid van het hele netwerk heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het openbaar 

vervoer. De eerste evaluatie van deze maatregel is daarom meteen een moment om te bekijken of 

de snelheid op de vrije tram- en busbanen alsnog naar beneden kan. Hier willen we nu echter niet 

op vooruitlopen. 

 

Een lagere snelheid heeft veel positieve effecten op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 

stad. In steden waar dit is ingevoerd blijkt het goed te werken. Voor het OV geldt dat dit ook mee 

moet met de lagere snelheid, behalve op die trajecten waar een vrije tram/busbaan is. Als 

onderdeel van monitoring zullen we aandacht hebben voor die locaties waar er een 

gedifferentieerd snelheidsregime is. Vaker dan andere aspecten die we monitoren zullen we kijken 

naar effecten aangaande verkeersveiligheid. Daar waar het vervolgens onveiliger wordt zullen we, 

samen met programma verkeersveiligheid, acties definiëren en uitvoeren. Taxi's mogen in dit plan 

gebruik blijven maken van de vrijliggende tram- en busbanen. Het harde rijden is wel een 
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aandachtspunt, waar ook nu al op wordt toegezien. In de Agenda Taxi wordt hier aandacht aan 

gegeven. 

4.1.2 Inrichtingsprincipes  

Zowel voor- als tegenstanders van 30 km/u in de stad doen voorstellen voor de inrichting van 

straten. Een herinrichting van wegen maakt nu geen onderdeel uit van de aanpak 30 km/u in de 

stad, omdat het niet mogelijk is de hele stad in één keer aan te passen. Wel kunnen bij 

herinrichtingen andere keuzes worden gemaakt. Bij een toekomstige herinrichting kan altijd 

bekeken worden of de inrichting van een straat verbeterd kan worden. 

 

Kruispunten. Inspreker vindt de maatregel zinloos en is van mening dat kruispunten veiliger 

gemaakt moeten worden. 

 

Reactie. Onveilige kruispunten worden door de gemeente onderzocht en aangepakt. Daarnaast 

zijn wij van mening dat het verlagen van de maximumsnelheid de verkeersveiligheid sterk kan 

verbeteren, juist ook op kruispunten. 

 

Verkeersdrempels. Inspreker is het eens met het voorstel en pleit daarnaast voor goede 

verkeersdrempels (bijvoorbeeld in de Wittgensteinlaan). 

 

Reactie Met het plan 30 km/u in de stad zetten we vooral in op aanpassing van belijning en 

bebording, in combinatie met communicatie en voorlichting, maatregelen voor 

gedragsverandering, intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke herinrichting op een 

aantal locaties en verkeershandhaving. Alle straten die in het voorstel naar 30 km/uur gaan 

voorzien van (veel) drempels zal niet gaan met het oog op snelheid nood-&hulpdiensten, snelheid 

en comfort van het openbaar vervoer en de kosten. We gaan wel kijken of het mogelijk is om op 

bepaalde punten drempels/plateaus toe te passen. Bij invoering gaan we niet alle straten opnieuw 

inrichten, maar bij toekomstige herinrichtingen kijken we ook naar fysieke maatregelen om de 

snelheid te verlagen, zoals bijvoorbeeld smallere rijstroken. 

 

Stil asfalt. Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor andere verbetermaatregelen, zoals 

fluisterasfalt, geluidsschermen en vluchtheuvels. 

 

Reactie. Stil asfalt wordt onder specifieke criteria toegepast, o.a. als dat technisch kan. 

Geluidsschermen in de stad zijn alleen aan de orde bij grotere wegen, zoals de Nieuwe 

Leeuwarderweg (waar deze ook staan). Vluchtheuvels worden inderdaad toegepast als de situatie 

daar om vraagt, bijvoorbeeld bij een brede oversteek. 

 

Meer ruimte voor de fiets. Inspreker is het eens met het voorstel en pleit daarnaast voor een 

wegindeling waarbij fietsers en brommers zo min mogelijk over de stoep moeten. Een andere 

inspreker pleit voor handhaving van aparte fietspaden en vraagt of het Convenant Duurzaam 

Veilig van kracht blijft. 

 

Reactie. Bij herinrichtingen wordt altijd bekeken hoe de ruimte voor voetganger en fiets kan 

worden verbeterd. 
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Bij de gebiedsontsluitingswegen waar we de snelheid verlagen naar 30 km/uur blijven we uitgaan 

van gescheiden fietsvoorzieningen. Dit kunnen fietspaden en fietsstroken zijn. In de kern blijft 

Duurzaam Veilig dus van kracht (fietsvoorzieningen bij GOW’s), de GOW30 is echter wel nieuw 

binnen Duurzaam Veilig. Ook het CROW en de SWOV denken na over verdere invulling van deze 

nieuwe categorie binnen Duurzaam Veilig. 

Een lagere snelheid betekent niet automatisch dat fietspaden worden opgeheven. Juist in straten 

waar relatief veel auto's rijden, blijven vrijliggende fietspaden nodig. Ook op 30 km/u-wegen. 

Een andere inrichting van wegen maakt nu geen onderdeel uit van deze aanpak, omdat het niet 

mogelijk is de hele stad in één keer aan te passen. Wel kunnen bij herinrichtingen andere keuzes 

worden gemaakt. Bij een toekomstige herinrichting kan altijd bekeken worden of een inrichting als 

fietsstraat (met rood asfalt) mogelijk is. 

 

Electrische fietsen op de rijbaan. Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor elektrische 

fietsers naar de rijbaan. 

Reactie. Vooralsnog zijn er geen plannen om elektrische fietsen naar de rijbaan te sturen. Wel 

kijken we naar manieren om de fietspaden veiliger te maken, zeker gezien de toename van het 

aantal snelle en grote fietsen en lichte elektrische voertuigen. Fietspaden worden steeds drukker 

door meer snelle kleine en grotere voertuigen. Met 30 km/u in de stad creëren we ook ruimte om 

een deel van deze voertuigen op de rijbaan te laten rijden. 

Er wordt op dit moment bekeken wat de locatie van verschillende elektrische voertuigen is op de 

weg. De speed pedelec (snelle fiets met kenteken) moet overigens al op de rijbaan net als een 

brommer. De maximumsnelheid geldt hier ook voor.  

 

Inspreker pleit voor eenrichtingsverkeer in woonwijken. 

Deze suggestie valt buiten de scope van de voorgestelde maatregel. 

4.1.3 Aanvullende maatregelen buiten scope project 

In de zienswijzen zijn ook veel aanvullende suggesties gedaan om de doelstellingen van een 

bereikbare en verkeersveilige stad en een verbeterde luchtkwaliteit te bereiken. Deze suggesties 

vallen buiten de reikwijdte van ‘30 km/u in de stad’, maar worden in veel gevallen meegenomen in 

andere programma’s en maatregelen. 

 

Autovrij. Meerdere inspreker stellen voor minder auto’s en vrachtwagens toe te laten in de stad of 

deze zelf volledig te weren. Er moeten goede alternatieven komen om de stad in te komen zoals 

meer P+R-locaties met ov of huurfietsen. 

 

Reactie. Met de Agenda Amsterdam Autoluw nemen we maatregelen om de instroom van 

autoverkeer in de stad te verminderen. Dit zorgt voor meer ruimte voor ontmoeten en groen. 

Geheel autovrij zijn we terughoudend in, omdat dit leidt tot minder goede bereikbaarheid. Ook 

werken we op meer fronten aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Onderdeel van de 

Agenda Amsterdam Autoluw is het aanpassen van de circulatie voor autoverkeer. 

Er wordt door de gemeente gewerkt aan meer ruimte voor P+R in stad en regio. Daarnaast wordt 

met intelligente toegang gezorgd voor minder overlast in specifieke buurten in de stad. 



 

43 

  

Het weren van overlast veroorzakend verkeer past binnen de wensen om een prettige en leefbare 

stad te zijn. Met 30 km/u in de stad zetten we daarin een stap, maar we beseffen ook dat daar 

meer voor nodig is. Onder andere is in het Actieplan Geluid afgesproken dat er in G4-verband een 

verkenning wordt uitgevoerd naar maatregelen tegen overlastgevende motoren. Hierbij wordt 

onder andere gekeken naar vereenvoudiging van de handhaving, bijvoorbeeld via slimme 

metingen of eenvoudiger controles. 

 

Herinrichting en wegafsluitingen. In sommige zienswijzen wordt voorgesteld om wegen anders 

in te richten of wegen voor verkeer af te sluiten. Ook zijn er ideeën voor alternatieve 

verkeersborden en belijning om voorrangssituaties en gedifferentieerde snelheden aan te geven.  

 

Reactie. Circulatiemaatregelen (wegafsluitingen, ’knippen’) behoren niet tot het plan 30 km/u in de 

stad. Ook totale herinrichtingen van straten maken hier geen onderdeel van uit. Met de Agenda 

Amsterdam Autoluw zetten we stappen om de stad verder leefbaar en toegankelijk te maken, 

onder andere met circulatiemaatregelen. Ook de Wibautstraat en Weesperstraat zijn daarbij 

belangrijke aandachtspunten. Op termijn is het plan een proef te doen met een knip in de 

Weesperstraat. Nu is al een stap gezet in het verbeteren van de leefbaarheid door een van de 

rijbanen ter hoogte van het Namenmonument in te zetten voor meer stoepruimte. 

Elektrisch vervoer. Een zienswijze spoort aan om toe te werken naar elektrisch (vrachtvervoer. 

Een andere zienswijze pleit voor een verbod op brommers die niet elektrisch zijn. 

Reactie. De voorstellen voor vrachtauto's, elektrisch vervoer en meer ruimte voor de fiets zijn 

maatregelen waar dit college al aan werkt. Het is de ambitie per 2025 alleen nog elektrische 

brommers en snorfietsen binnen de gemeente Amsterdam toe te laten. Hierover volgt nog nadere 

besluitvorming.  

Parkeermaatregelen. Insprekers, zowel voor als tegen het beleidsvoornemen, stellen 

maatregelen met betrekking tot parkeren voor.  Aan de ene kant gaat het om de invoering van 

parkeervergunningen in heel Stadsdeel Nieuw-West en het verhogen van parkeertarieven. Aan de 

andere kant pleit men voor meer parkeerplaatsen en lagere parkeertarieven.  

Parkeermaatregelen vallen buiten de reikwijdte van het beleidsvoornemen. Amsterdam kijkt 

continu naar het verbeteren van parkeermaatregelen. In Nieuw-West wordt daarom in een deel 

betaald parkeren uitgebreid. Het verminderen van het aantal parkeerplekken voor auto's wordt op 

dit moment al uitgevoerd, vanuit de Agenda Amsterdam Autoluw. 

Meer openbaar vervoer. In zienswijzen wordt gepleit voor meer openbaar vervoer en voor gratis 

openbaar vervoer voor inwoners van Amsterdam. Inspreker is het eens met het voorstel en pleit 

voor meer openbaar vervoer. 

Reactie. Amsterdam werkt continu aan het verbeteren van OV-verbindingen. Gratis openbaar 

vervoer is zeer kostbaar en is nu niet aan de orde. 
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4.2 BEREIKBAARHEID & VERKEERSVEILIGHEID 

4.2.1 Bereikbaarheid   

Voor. Voorstanders zijn van mening dat verlagen van de maximumsnelheid bezoekers van buiten 

de stad ontmoedigt om met de auto naar Amsterdam te komen. De verwachting dat door de 

maatregelen minder verkeer de stad in komt betekent dat 30 km/u een verbetering van de 

bereikbaarheid is.  

Tegen. Tegenstanders vinden dat het nu al moeilijk genoeg is om je met de auto te verplaatsen. 

Bewoners die afhankelijk zijn van autovervoer zullen de stad verlaten. De verlaging van de 

snelheid leidt tot meer verkeer en tot opstoppingen en een onbereikbare binnenstad. Een slechte 

bereikbaarheid heeft ook economische gevolgen. 

Een goed 50 km/u netwerk van verkeersaders is essentieel om de stad in- en uit te kunnen. 

Reactie. In dit kader is er specifiek voor gekozen alle wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 

brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een lagere 

snelheid voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande wegen met 50 

km/u-wegen merkt het college op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in dit voorstel. Daar 

wordt alleen geen 50 km/u meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is op die wegen nog steeds 

een belangrijk criterium. In de praktijk zal dit beperkt leiden tot langere reistijden. 

4.2.2 Doorstroming   

Voor. Voorstanders van het voorstel verwachten dat 30 km/u zorgt voor betere doorstroming. 

Doorgaand verkeer zal vaker de ring kiezen. Dit heet dan weinig effect op de reistijd. Het verkeer 

moet wel doorstromen op grote straten. Meer ‘groene golven’ zijn wenselijk. 

Tegen. Voer 30 km/u alleen in op niet doorgaande wegen. Voor goede doorstroming en om de stad 

in en uit te komen is een netwerk van 50 km/u wegen nodig. Door stoplichten en drukte van het 

verkeer is er al een lage snelheid, verlaging is niet nodig Het verlagen van de snelheid leidt tot 

meer verkeer, filevorming en opstoppingen. Door juist een aantal straten 50 km/u te maken creëer 

je voorkeursroutes voor autoverkeer. Voor goede doorstroming juist beter om meer 70 km/u te 

hebben. 

Reactie. Een van de doelen van de Agenda Amsterdam Autoluw is het verminderen van 

autoverkeer. 30 km/u in de stad draagt daar voor een deel aan bij. In dit kader is er specifiek voor 

gekozen alle wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te brengen, op enkele uitzonderingen na 

(o.a. wegen met 2x2 rijstroken). Dit zorgt ook voor meer verkeersveiligheid en een verbetering van 

de leefbaarheid. Wat betreft doorgaande wegen met 50 km/u-wegen merkt het college op dat er 

ontsluitingswegen blijven bestaan in dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u meer gereden, 

maar 30 km/u. Doorstroming is op die wegen nog steeds een belangrijk criterium. In de praktijk zal 

dit beperkt leiden tot langere reistijden. 
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Groene golven doen we al waar mogelijk, echter door de vele kruispunten in de stad is een groene 

golf niet eenvoudig te realiseren (verkeerslichten op kruispunten moeten onderling gekoppeld 

worden) en daardoor maar op een beperkt aantal routes mogelijk. 

4.2.3 Sluipverkeer/ongewenste routes  

Inspreker ziet potentie in het voorstel, maar vreest dat de wetswijziging automobilisten zal 

aanmoedigen vaker door de woonwijken te rijden. Een andere inspreker is het eens met het 

voorstel en pleit daarnaast voor het verbieden van vrachtverkeer in de Rijswijkstraat. 

Reactie. Uit onderzoek met het Verkeersmodel Amsterdam zien we zeer beperkte effecten in 

bestaande 30 km/u-straten. Dit heeft ermee te maken dat deze wegen vaak al zijn ingericht als een 

woonstraat en daardoor minder aantrekkelijk zijn voor doorgaand verkeer. Bovendien houden we 

met de GOW30 de hiërarchie van het wegennet in stand. De GOW30 blijft aantrekkelijker dan een 

woonstraat. Verbieden van vrachtverkeer valt buiten de scope van dit project. 

4.2.4 Verkeersveiligheid  

Voor.  Voorstanders vinden dat het voorstel inderdaad de verkeerveiligheid verbetert. Er wordt wel 

extra aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid op fietspaden, omdat daar deelnemers zijn met 

verschillende snelheden. Daarnaast zouden brommers, scooters en motoren zoveel mogelijk 

beperkt moeten worden in de stad en fietsen veilig moeten worden 

Tegen.  Insprekers verwachten dat, bijvoorbeeld bij onoverzichtelijke kruispunten, de 

verkeersveiligheid met 30 km/u juist verslechtert. Verkeersveiligheid is gebaat bij een betere 

inrichting van wegen en beter gedrag van verkeersdeelnemers. Gevaarlijke situaties worden 

veroorzaakt door fietsers en voetgangers, niet alleen door de auto’s. Ook wordt voorgesteld dat er 

beter geïnvesteerd kan worden in verkeerslichten, led strips op verkeerspalen of verkeersborden 

om voetgangers en fietsers te waarschuwen. Er moet goede monitoring plaatvinden om te zien of 

de verkeersveiligheid wel verbetert. 

Reactie. De verkeersveiligheid in Amsterdam moet beter. De auto heeft een belangrijke rol en met 

30 km/u in de stad gaan we het aantal ongelukken en vooral de impact van die ongelukken 

verminderen. Dit past bij een veilige en leefbare stad. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we 

inderdaad ook zorgen de automobilist zich aan de snelheid gaat houden. Daarvoor bereiden we 

een set aan maatregelen voor. Onderzoek toont immers aan dat het aantal ongelukken afneemt 

met verlagen van de snelheid (meer tijd om te reageren) en ook de impact van ongelukken 

afneemt. Door de maatregel denken we wel dat het verkeersnetwerk betrouwbaarder wordt 

(rustiger verkeer en minder ongelukken) en ook beter uitgerust voor het mixen van de vele soorten 

verkeersdeelnemers.  

Naast het plan '30 km/u in de stad' werken we ook door aan de aanpak van gevaarlijke kruispunten 

en routes. Wij verwachten met het plan '30 km/u in de stad' een flinke verbetering van de 

verkeersveiligheid te kunnen realiseren. Juist in drukke stadsstraten zoals de Jan Evertsenstraat en 

de Kinkerstraat verwachten wij veel effect. Aanpassing van bebording en belijning, communicatie 

en gedragsbeïnvloeding, inzet voertuigtechnologie, tijdelijke herinrichtingsmaatregelen en 

handhaving zijn nadrukkelijk onderdeel van het plan. 
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Amsterdam heeft een bredere fiets-, voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het 

gedrag van deze verkeersdeelnemers onderdeel van is. Voor fietsers en scooters nemen we 

verschillende maatregelen en voeren we campagne. Zo loopt er op dit moment een proef met 

ledverlichting op het fietspad om rijden door rood tegen te gaan. 

Het beleid is erop gericht deze straten allemaal zo in te richten dat hier veilig gebruik van kan 

worden gemaakt door voetgangers en fietsers. Juist in een stad als Amsterdam merken we 

daarnaast dat hoofdroutes ook steeds meer als verblijfsplek worden gebruikt. Het oude 

onderscheid tussen verkeersfunctie en verblijfsfunctie vervaagt daarmee. In die gevallen is de 

afweging nu de verblijfsfunctie prioriteit te geven. Het verminderen van brommers en motoren is 

niet de keuze die we willen maken. Deze vervoersvormen voorzien in een behoefte en nemen 

bovendien minder ruimte in dan auto's. Wel nemen we maatregelen om de negatieve kanten 

ervan te verminderen. Onder andere met een milieuzone voor brommers en snorfietsen en de 

aanpak van geluidsoverlast van motoren. Tot slot neemt de gemeente ook maatregelen om 

eenzijdige ongevallen van fietsers te verminderen. 

In het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente hebben we aandacht voor de veiligheid van de 

fietspaden. Onder andere door meer ruimte voor fietsers te creëren. Daarnaast bekijken we als 

gemeente hoe we omgaan met nieuwe voertuigvormen, zoals de grotere Light Electric Vehicles. 

Hierin zijn we wel afhankelijk van besluitvorming van het Rijk. 

4.2.5 Voertuigtechniek  

Een drietal insprekers dat niet voor het beleidsvoornemen is wijst op de bestaande en toekomstige 

voertuigtechniek. 

Tegen. Een inspreker geeft aan dat auto's en vrachtwagens niet soepel rijden bij 30 km/u. Hierdoor 

verslechtert de luchtkwaliteit. Twee inspreker zijn het niet eens met het voorstel en geven aan dat 

elektrisch rijden toeneemt waardoor vervuiling en geluidsoverlast zullen afnemen. Bovendien 

zorgen rijhulpsystemen voor voldoende veiligheid. Een aanpassing aan maximale snelheid is niet 

nodig. 

Reactie. We stellen 30 voor vanuit leefbaarheid en veiligheid. Elektrisch rijden en rijhulpsystemen 

dragen hier ook aan bij, maar maken een snelheidsverlaging niet overbodig. Elektrisch rijden 

draagt niet bij aan de verkeersveiligheid en rijhulpsystemen zijn (voorlopig) nog niet breed in 

gebruik. Daarnaast heeft de auto een belangrijke rol in de verbetering van de verkeersveiligheid en 

met 30 km/u in de stad gaan we het aantal ongelukken en vooral de impact van die ongelukken 

verminderen. We hebben daarnaast in beeld gebracht wat het effect op uitstoot zou kunnen zijn. 

We zien inderdaad dat individuele voertuigen meer gaan uitstoten, maar door de autonome 

verbetering van de luchtkwaliteit en de verwachte afname van het autoverkeer ontstaan er geen 

nieuwe knelpunten in de stad. 
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4.3 Nood- en huldiensten, openbaar vervoer en taxi 

4.3.1 Nood- en hulpdiensten  

Tegen. Inspreker is het niet eens met het voorstel en maakt zich zorgen over de snelheid van 

hulpdiensten. 

Reactie. Voor nood- en hulpdiensten nemen we maatregelen, zoals hogere snelheden op de vrije 

tram- en busbaan. En we zijn zeer terughoudend met snelheidsremmende maatregelen, zoals 

drempels. 

4.3.2 Openbaar vervoer  

Voor. Voorstanders van 30 km/u zien vanwege de verkeersveiligheid ook graag 30 km/uur op de 

trambaan.  

Tegen. Tegenstanders vinden dat het huidige verkeer goed geregeld is en willen niet dat het 

openbaar vervoer langzamer wordt. Het is beter om te zorgen voor betere ov-verbindingen dan 

om 30 km/u in te voeren. Daarnaast zullen de kosten voor ov hoger worden. 

Reactie. We hebben er nu expliciet voor gekozen de vrije tram- en busbanen op 50 km/u te houden 

om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden. In de evaluatie van de maatregel bekijken we de 

effecten hiervan.  

Een lagere snelheid heeft veel positieve effecten op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 

stad. In steden waar dit is ingevoerd blijkt het goed te werken. Voor het OV geldt dat dit ook mee 

moet met de lagere snelheid, behalve op die trajecten waar een vrije tram/busbaan is. We hebben 

er nu expliciet voor gekozen de vrije tram- en busbanen op 50 km/u te houden om het openbaar 

vervoer aantrekkelijk te houden. In de evaluatie van de maatregel bekijken we de effecten hiervan. 

Als onderdeel van monitoring zullen we aandacht hebben voor die locaties waar er een 

gedifferentieerd snelheidsregime is. Vaker dan andere aspecten die we monitoren zullen we kijken 

naar effecten aangaande verkeersveiligheid. Daar waar het vervolgens onveiliger wordt zullen we, 

samen met programma verkeersveiligheid, acties definiëren en uitvoeren. 

Amsterdam werkt continu aan het verbeteren van OV-verbindingen. De gemeente is een groot 

voorstander van het gebruik van OV en heeft verdere uitbreiding en verbetering ervan als 

belangrijke doelstellingen. Vooral omdat dit een schone en ruimte-efficiënte manier van 

verplaatsen is. 

Enkele routes voor met name buslijnen zullen inderdaad wat trager worden. De gemeente 

overlegt met de Vervoerregio en de vervoerbedrijven hoe deze effecten verminderd kunnen 

worden en hoe we hiermee om kunnen gaan. 

In de plannen wordt een afweging gemaakt tussen de belangen van de verkeersveiligheid en 

leefbaarheid enerzijds en het belang van het OV anderzijds. Ook het OV is nodig om de stad 

leefbaar te houden. Dit zijn lastige afwegingen en zijn moeilijk objectief te maken. In de praktijk 

lijken de effecten op reistijden zeer beperkt, maar dat is juist iets dat we gaan monitoren. 
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4.3.3 Taxi  

Voor. Voorstanders van 30 km/u vinden vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid dat ook taxi’s 

zich aan 30 km/u moeten houden. Snelheidsverschillen met gewone auto’s moeten worden 

voorkomen. Taxi’s moeten niet worden toegelaten op trambanen waar nog wel 50 km/u gereden 

mag worden. 

Reactie. Taxi's zijn een belangrijke vorm van aanvullend vervoer. Om die reden mogen taxi's met 

een ontheffing ook van de vrije tram- en busbaan gebruik maken. In dit plan wordt dit als 

uitgangspunt genomen. Het harde rijden is wel een aandachtspunt, waar ook nu al op wordt 

toegezien. In de Agenda Taxi wordt hier aandacht aan gegeven. 

In het huidige voornemen is overwogen om taxi's een lagere snelheid te geven op de vrije tram- en 

busbaan. Geconstateerd is dat voertuigen op dezelfde baan met een andere maximumsnelheid 

kan leiden tot meer onveiligheid en minder doorstroming voor OV. 

Een lagere snelheid heeft veel positieve effecten op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 

stad. In steden waar dit is ingevoerd blijkt het goed te werken. Voor het OV geldt dat dit ook mee 

moet met de lagere snelheid, behalve op die trajecten waar een vrije tram/busbaan is. Als 

onderdeel van monitoring zullen we aandacht hebben voor die locaties waar er een 

gedifferentieerd snelheidsregime is. Vaker dan andere aspecten die we monitoren zullen we kijken 

naar effecten aangaande verkeersveiligheid. Daar waar het vervolgens onveiliger wordt zullen we, 

samen met programma verkeersveiligheid, acties definiëren en uitvoeren. 

 

4.4 MILIEU/LEEFBAARHEID 

4.4.1 Geluidsoverlast   

Voor. Met het beleidsvoornemen streven we naar een geluidsarme stad. Met een 

maximumsnelheid van 30 km/u pakken we de grootste bron van ernstige geluidshinder aan: het 

verkeerslawaai. Veel insprekers onderschrijven dit standpunt. Ook geeft men aan dat overlast van 

trillingen zal afnemen. Het terugdringen van geluidsoverlast wordt ook als argument aangedragen 

om wegen die in het voornemen 50 km/u blijven ook naar 30 km/u terug te brengen (bijv. de 

Westerdoksdijk en de Prins Hendrikkade). 

Tegen. Insprekers die negatief tegenover het beleidsvoornemen staan geven aan dat elektrisch 

rijden binnen afzienbare tijd zal toenemen, waardoor de leefbaarheid in de stad toch al wordt 

verhoogd en vervuiling en geluidsoverlast zal afnemen. Ook stelt men dat luidruchtige voertuigen 

(bijv. motoren zonder uitlaat) ook bij 30 km/u voor geluidsoverlast zorgen. 

De lagere snelheidslimiet kan ertoe leiden dat weggebruikers andere, kortere routes gaan rijden 

(omdat daar dezelfde limiet geldt) Als het verkeer zich verplaatst, ontstaan mogelijk gevaarlijke 

situaties op de huidige 30 km/uur straten (met name woonstraten). Ook geluidsoverlast verplaatst 

zich dan (gedeeltelijk) naar die straten. 
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Reactie. In Amsterdam is het verkeer een belangrijke bron van ernstige geluidshinder. De invoering 

van 30km/u in de stad is slechts één van de maatregelen die bijdragen aan het verminderen van 

verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid (2020) staan meer maatregelen om de geluidsoverlast 

verder te terug te dringen. Bij 30 km/u nemen ook trillingen van zwaar verkeer af. We moeten 

aandacht hebben voor eventuele trillingen door aanleg van snelheidsremmende maatregelen om 

snelheid te beperken. Uitstootvrij verkeer zal zeker bijdragen aan een vermindering van het geluid, 

maar ook het geluid van banden is bij dit verkeer bij 30 km/u lager dan bij 50 km/u. 

In het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd naar 

maatregelen tegen overlast gevende motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar 

vereenvoudiging van de handhaving, bijvoorbeeld via risislimme metingen of eenvoudiger 

controles. 

4.4.2 Luchtkwaliteit   

Voor. Insprekers geven aan dat volgens hen de maatregelen zorgen voor een betere luchtkwaliteit. 

Andere steden, zoals Barcelona, worden als voorbeeld aangedragen. 

Tegen. Tegenstanders twijfelen aan het effect op de luchtkwaliteit. Ze geven aan dat door 

snelheidsverlaging auto’s langer over een traject doen en daardoor meer uitlaatgassen uitstoten. 

Door de autonome ontwikkeling in elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit ook zonder 30 

km/u. 

Reactie. Op een aantal plekken gaat de maatregel mogelijk voor iets meer uitstoot zorgen. Dit is 

echter minder dan de autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot van auto's door betere 

motoren en brandstof. Over de hele stad is de verslechtering van luchtkwaliteit door de maatregel 

marginaal.  

 

4.5 GEDRAG EN HANDHAVING 

4.5.1 Gedrag  

Gedrag is met name een onderwerp in de zienswijzen die tegen het voorstel zijn.  

Voor. Een zienswijze voor het voorstel stelt dat de focus te veel op de auto ligt. Er moet meer 

aandacht komen voor gedragsverandering voor andere modaliteiten zoals scooters, fietsers, 

voetgangers en taxi's. 

Tegen. Men is van mening dat inrichting van de weg en gedrag van de weggebruiker belangrijker 

zijn dan snelheidsverlaging om de verkeersveiligheid te verbeteren. Sommigen geven aan dat met 

name het gedrag van fietsers en voetgangers het probleem is. Anderen wijzen juist naar 

automobilisten en bromfietsers en scooterrijders. 

Reactie. De maatregel om de snelheid naar 30km/u te verlagen staat niet op zichzelf. Amsterdam 

heeft een bredere fiets-, voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het gedrag van alle 

verkeersdeelnemers onderdeel van is. Voor fietsers en scooters nemen we verschillende 
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maatregelen en voeren we campagne. Zo loopt er op dit moment een proef met ledverlichting om 

rijden door rood tegen te gaan. Ook de scooters in de stad hebben onze aandacht. Recent (in 

oktober) is een proef gestart met camerahandhaving voor snorfiets op de rijbaan. 

4.5.2 Handhaving  

Handhaving is een belangrijk thema in de zienswijzen van zowel voor- als tegenstanders. Beide 

partijen ergeren zich aan de huidige snelheidsovertredingen van auto’s en scooters. Men vraagt 

om de inzet van snelheidscamera’s. 

Voor. Zienswijzen voor het voorstel geven aan dat handhaving essentieel is om 30 km/u in de stad 

tot een succes te maken. Hierbij geeft men aan dat handhaving zich niet alleen moet richten op 

auto’s en taxi’s, maar ook op brommers, scooters en elektrische fietsers.  

Tegen. Mensen die het oneens zijn met het voorstel vinden voor een groot deel dat de huidige 

snelheidslimiet en andere verkeersregels beter gehandhaafd moet worden. Ook stelt men dat de 

maatregel niet is te handhaven en dat handhaving te hoge kosten met zich mee zou brengen. 

Reactie. Met het oog op de invoering van 30km/u bereidt de gemeente samen met partners een 

samenhangend pakket van maatregelen voor. Verkeershandhaving is een van de onderdelen. 

Verkeershandhaving is informatie gestuurd: Op basis van onderzoek en overleg tussen gemeente, 

het Openbaar Ministerie (OM) en politie worden locaties bepaald. De beschikbare politiecapaciteit 

voor verkeershandhaving is beperkt. De gemeente vraagt en overlegt met OM en Politie hoe de 

capaciteit het meest effectief kan worden ingezet. Verkeershandhaving wordt gedaan door de 

politie op straat (overtreders worden staande gehouden) en met camera’s. Het plaatsen en 

monitoren van deze camera’s is een bevoegdheid van het OM. De handhaving vindt plaats op alle 

wegtypen en richt zich zowel op auto’s, brom- en snorfietsen als op (elektrische) fietsen. Het 

bekostigen van de Verkeershandhaving ligt bij de rijksoverheid. 

4.5.3 Juridisch  

Een aantal zienswijzen heeft een juridische insteek. Een inspreker vraagt naar de wettelijke basis 

voor deze wijzigingen, een andere wijst op de Wet Lokaal Spoor in verband met de trambanen. 

Reactie. Uitgangspunt in de huidige verkeerswetgeving is dat binnen de bebouwde kom een 

maximumsnelheid geldt voor motorvoertuigen van 50 km/uur. Dat neemt niet weg dat de 

wegbeheerder voor gemeentelijke wegen bevoegd gezag is om op basis van art 15 

Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit te nemen waarmee een maximumsnelheid van 30 

km/uur wordt ingevoerd. Het verkeersbesluit moet strekken tot een van de in artikel 2, lid 1 en 2, 

van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen. De motivering om een dergelijke snelheid in 

te voeren past binnen deze belangen. Bij een juiste en zorgvuldige uitvoering van de te nemen 

maatregelen - bijvoorbeeld wel of niet handhaven van zebrapaden- heeft dit geen gevolgen voor 

de wettelijke aansprakelijkheid De wet lokaalspoor bevat geen bepalingen die zien op de 

toegestane snelheden van tramvoertuigen op trambanen. Wanneer er geen sprake is van een 

trambaan die fysiek is afgescheiden van de rijbaan waar het overige verkeer rijdt, moet de tram 

zich houden aan de maximumsnelheid die voor het overige verkeer geldt. Wanneer sprake is van 

een trambaan die wel fysiek is afgescheiden van het overige verkeer, mag daarop met een 



 

51 

  

afwijkende (hogere) snelheid worden gereden. Zoals hiervoor aangegeven is dat een bevoegdheid 

van B&W. 

Een inspreker vraagt zich af of het voorstel niet de subsidiemogelijkheden van het ministerie van 

I&W doorkruist t.a.v. sanering van geluidsbelasting voor straten waar veel verkeerslawaai is. 

Reactie. De maatregel 30 km/u in de stad leidt gemiddeld tot 3 dB verbetering van het geluid. 

Hoewel dit aanzienlijk is, blijkt dat  ongeveer 80% van de voorziene adressen die in aanmerking 

komen voor sanering van de geluidsbelasting dat nog steeds komen. Dat zijn de straten die dus nu 

ook al veel last hebben van verkeerslawaai. Hiervoor worden aanpassingen gemaakt aan de 

subsidieregeling en wanneer dat is gedaan gaan we snel verder met het saneren van de 

geluidsbelasting. 

4.6 OVERIG 

4.6.1 Communicatie  

Voor. Voorstanders pleiten voor goede communicatie over waar hoe hard gereden mag worden. Er 

is wel de hoop dat er niet heel veel verkeersborden bij komen in het straatbeeld. Er moet 

geïnvesteerd worden in campagnes rondom bewustwording in plaats van omgevingsinrichting en 

verkeersborden. De gemeente wordt aangeraden om contact op te nemen met Parijs voor meer 

informatie. 

 

Tegen. Een inspreker die het niet eens is met het voorstel denkt dat het voor verwarring zal 

zorgen.  

 

Reactie. Communicatie over de maximumsnelheid is een belangrijk onderdeel van de aanpak. We 

hebben veel informatie opgehaald bij Brussel, omdat die een zeer vergelijkbare aanpak heeft. 

Daarnaast bereiden we de Amsterdamse campagne voor op basis van onderzoek naar de huidige 

Amsterdams weggebruikers. De verwachting is wel dat er uiteindelijk minder borden nodig zijn 

doordat er minder overgangen van 50 naar 30 km/u komen. Dit is afhankelijk van het verloop van 

het landelijk afwegingskader. 

4.6.2 Planning  

Meerdere insprekers pleiten voor een voor snelle invoering. Waarom pas in 2023? 

Reactie. De invoering staat op dit moment gepland voor 2023. De zorgvuldige besluitvorming, 

voldoen aan de wet en regelgeving en ook de voorbereiding van onder andere de inrichting en 

bebording in de stad, kosten tijd. 

4.6.3 Financiën  

Tegen. Inspreker stelt dat de weginrichting aangepast moet worden en vraagt zich af of hier wel 

voldoende financiële ruimte en middelen voor zijn. 

 

Reactie.  Met het oog op de invoering van 30km/u bereidt de gemeente samen met partners een 

samenhangend pakket van maatregelen voor waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
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belijning, communicatie en voorlichting, maatregelen voor gedragsverandering, intelligente 

snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 

verkeershandhaving. Er zijn middelen beschikbaar voor beperkte aanpassingen van de 

weginrichting. Het (grootschalig) herinrichten van straten maakt geen deel uit van het plan 30 in 

de stad, maar bij toekomstige herinrichtingen kijken we ook naar fysieke maatregelen om de 

snelheid te verlagen. 

 

4.6.4 Correctie  

Inspreker geeft aan dat er een fout in het voorstel zit op pagina 19, betreft een verkeerde 

straatnaam. 

 

Reactie. We passen de straatnaam aan naar Nieuwe Leeuwarderweg.  

 

4.7 SPECIFIEKE LOCATIES 

In de zienswijzen zijn ook meerdere specifieke locaties genoemd. In een aantal gevallen werd 30 

km/u voorgesteld voor straten, die in het voorstel al als 30 km/u zijn opgenomen. Het gaat hier om 

de Appelweg, Borneolaan, Buiksloterdijk, Dick Hilleniuspad, Kalkmarkt, Klaprozenweg, Nieuwe 

Uilenburgerstraat, Oeverzeggestraat, Pomonastraat, Ridderspoorweg, Scheepsbouwweg, 

Stadhouderskade, Stadionweg, Jan Tooropstraat, Valkenburgstraat, Werktuigbouwstraat en de 

Willemsparkweg. Andere specifiek benoemde locaties: 

Amsteldijk 

Inspreker pleit voor Amsteldijk autovrij. 

Reactie. In het plan '30 km/u in de stad' gaat de Amsteldijk grotendeels naar 30 km/uur, behalve 

ten zuiden van de Berlagebrug (vanwege 2x2 rijbaan). Circulatiemaatregelen (autovrij) behoren 

niet tot het plan. 

Bos en Lommerplein  

Het stuk weg waar gekozen wordt om 50 km/h te handhaven, is slechts 100 m lang. Op deze 100 m 

bevinden zich drie kruispunten die met verkeerslichten geregeld worden. Het is logischer om hier 

ook 30 km/u in te voeren. 

Reactie. Wij hebben opnieuw gekeken naar het Bos en Lommerplein en hebben besloten om hier 

30 km/u in te voeren, omdat dit logischer is doordat het verkeer hier al stevig afremt. Het Bos en 

Lommerplein nemen we in de kaart op als 30 km/uur. 

Burgemeester Röellstraat  

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor 30km/uur op de Burgemeester Roëlllstraat. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting (deels bebouwing op afstand, oversteken 

geconcentreerd bij kruispunten met verkeerslichten, ov-baan) is Burgemeester Röellstraat ten 

oosten van de Slotermeerlaan in het plan als 50 km/u-weg opgenomen. 
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Van Diemenstraat 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor 30km/uur op de Van Diemenstaat. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting (deels bebouwing op afstand, oversteken 

Durgerdammerdijk en Schellingwouderdijk 

Inspreker pleit voor 30 km/u op de Durgerdammerdijk en Schellingwouderdijk. 

Reactie. Het plan '30 km/u in de stad' richt zich op het verlagen van de snelheid van een groot 

aantal 50 wegen naar 30. Herinrichting van (bestaande) 30 straten en straten buiten de bebouwde 

kom maken geen onderdeel uit van het plan. 

Haarlemmerweg 

Inspreker pleit voor de invoering van autoluwe maatregelen op de Haarlemmerweg. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting (deels bebouwing op afstand, water aan 1 zijde, 

oversteken geconcentreerd bij kruispunten met verkeerslichten) is een groot deel van de 

Haarlemmerweg in het plan als 50 km/uur weg opgenomen. 

Heemstedestraat/Poeldijkstraat 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor 30 km/u op de Heemstedestraat tot en met de 

Poeldijkstraat. 

Reactie. PM: De overgang van 50 naar 30 ligt nu bij de Westlandgracht. Op deze plek verandert het 

karakter van de Heemstedestraat (o.a. nog maar aan 1 kant bebouwing, ander type bebouwing).  

Heggerankweg 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor aanvullende maatregelen op de 

Heggerankweg. 

Reactie. Uw verzoek is doorgegeven aan stadsdeel Noord. 

Piet Heintunnel 

Een inspreker pleit voor 100 km/u in de Piet Heintunnel. Een andere inspreker pleit voor 50 km/uur 

(ipv 70) bij de ingang van de Piet Heintunnel. 

Reactie. De Piet Heintunnel heeft met 70 km/u al de maximale snelheid die binnen de bebouwde 

kom is toegestaan. Aanpassen van de Piet Heintunnel naar 50 km/u valt buiten de scope van plan 

30 km/u. 

Hoogte Kadijk 

Inspreker pleit voor herinrichting van de Hoogte Kadijk. 

Totale herinrichtingen van straten maken geen onderdeel uit van het plan '30 km in de stad'. 

De Klencke 

De Klencke is nu 50 km/uur, en niet 30 km/uur zoals op de kaart staat. 

Reactie. De Klencke is inderdaad geen 50 km/u weg maar een 30 km zone. Bij de Klencke zullen wij 

30 km zone borden en einde zone borden bij beide aansluitingen op de De Boelelaan plaatsen. 
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Kostverlorenstraat 

Inspreker is van mening dat de Kostverlorenstraat niet ingericht is als 30 km/u weg en gebruikt 

wordt als racebaan. 

Reactie. Bij invoering gaan we vooral inzetten op bebording, belijning en communicatie, 

gedragsbeïnvloeding, intelligente snelheidsaanpassing, tijdelijke herinrichting op een aantal 

locaties en handhaving. Straten worden niet volledig opnieuw heringericht. Bij een toekomstige 

herinrichting kijken we uiteraard wel naar de mogelijkheden. 

Landelijk Noord 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit daarnaast voor betere handhaving op de 

maximumsnelheid op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom zoals in Landelijk Noord. 

Reactie. De handhaving op onveilig verkeersgedrag is voor ons een belangrijk aandachtspunt. 

Hierover zijn we in overleg met Politie en OM. 

Cornelis Lelylaan 

Inspreker pleit voor verlaging van de maximumsnelheid naar 50 km/u op de Cornelis Lelylaan. 

Reactie. Het verlagen van de snelheid op de Cornelis Lelylaan past in de beweging naar een 

leefbaardere stad. In de Omgevingsvisie 2050 is daarom ook opgenomen dat er gekeken wordt 

naar het transformeren van deze straat naar een aantrekkelijke stadslaan. In de huidige vorm zien 

we echter nog onvoldoende mogelijkheden deze weg af te waarderen. 

Marnixstraat 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit daarnaast ook voor drempels in de Marnixstraat. 

Reactie. De herinrichting van de Marnixstraat is geen onderdeel van dit plan '30 km/u in de stad', 

maar een afzonderlijk project. 

Meer en Vaart 

Inspreker vraagt zich af of er wel rekening wordt gehouden met andere ontwikkelingen rond Meer 

en Vaart, en vindt dat Meer en Vaart ter hoogte van het Osdorpplein ook 30 km/u moet worden. 

Reactie. Het plan 30 km/u in de stad is gemaakt op basis van de huidige situatie. Toekomstige 

ingrepen, zoals mogelijk die op de Meer en Vaart, kunnen in de toekomst tot aanpassingen van de 

snelheidskaart leiden. Naar aanleiding van een herbeoordeling wordt Meer en Vaart tussen 

Osdorpplein en Pieter Calandlaan GOW30. Het gaat hier om stedelijk gebied met deels 2x1 

rijbanen en het koppelen aan Pieter Calandlaan (GOW30). 

Middenweg 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor 30km/uur op de Middenweg. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting komt dit deel van de Middenweg niet in aanmerking 

voor 30 km/u. De woningen staan relatief ver van de weg op dit deel en het deel tussen Zaaiersweg 

en Kruislaan heeft een zeer beperkt stedelijke uitstraling. Oversteken gebeurt daar met name op 

de kruisingen. 

Johan Muyskensweg 
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Kan de Joan Muyskensweg ten zuiden van de Utrechtse Brug niet ook 30km/uur krijgen? Daar is 

een veel gebruikte oversteek voor fietsers en voetgangers vanaf de Jan Vroegopsingel die nu niet 

veilig is. 

Reactie. Voor de Joan Musykenweg geldt dat een lagere snelheid nu niet aan de orde is. Daarnaast 

zal de ontwikkeling van voorzieningen aan één kant van de weg plaatsvinden. Het kader stelt dan 

dat dit een uitzondering is op de invoering van 30 km/u. Dat lijkt ook hier logisch om te doen. 

Nassaukade 

Inspreker pleit voor herinrichting van de Nassaukade. 

Reactie. Het herinrichten van de Nassaukade valt buiten de scope van het plan 30 km. Bij de 

invoering van 30 km/u in de stad wordt wel gekeken of kleine aanvullende maatregelen nodig zijn 

op een aantal locaties. 

Nieuwe Passeerderstraat 

Inspreker wenst herinrichting van de Nieuwe Passeerderstraat naar éénrichting met een maximum 

van 30 km/u. 

Reactie. De Nieuwe Passeerderstraat is in de huidige situatie al een 30 km/uur straat 

(erftoegangsweg, onderdeel van een zone 30). Aanpassingen aan de circulatie (1-richtingsverkeer) 

maakt geen deel uit van het plan '30 km/u in de stad'. 

Van Nijenrodeweg. 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor 30 km/u op de Van Nijenrodeweg. 

Op basis van de huidige inrichting (bebouwing op afstand,deels ventwegen, 

voetgangersoversteken geconcentreerd bij kruispunten) is de Van Nijenrodeweg in het plan als 50 

km/u-weg opgenomen. 

Noordzijde (849) 

Inspreker pleit voor 30 km/u op de Noordzijde bij de Sloterplas. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting (bebouwing op afstand) is Noordzijde als 50 km/u-weg 

opgenomen. 

Oostelijke Handelskade 

Inspreker pleit voor 30 km/u op de Oostelijke Handelskade. 

Reactie. Gelet op het afwegingskader en geen stedelijke omgeving zien wij geen aanleiding om op 

deze locatie 30 km/u in te voeren. 

Osdorperweg 

Inspreker pleit voor realisatie van en aantal snelheidsremmende maatregelen, zoals het knijpen of 

vernauwen in combinatie met een fietsstraat, op de Osdorperweg vooraf of parallel aan het 

invoeren van de 30km limiet. 

Reactie. Bij de uitvoering van deze maatregel passen we de bebording en belijning aan. Voor een 

aantal locaties nemen we aanvullende maatregelen. Hierbij gaat het om trajecten of kruisingen 
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waar we verwachten dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Om welke locaties dit gaat, wordt 

nog uitgewerkt. 

President Kennedylaan 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit ook voor invoering van 30 km/u op de President 

Kennedylaan en Amsteldijk, tot aan de oprit A2/S110. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting (2x2, ruim profiel, bebouwing deels op afstand, 

oversteken bij de kruispunten) is de President Kennedylaan en een deel van de Amsteldijk 

opgenomen in het voorstel als 50km/u-straat. Een maximumsnelheid van 30 km/u past 

(vooralsnog) niet bij de inrichting van deze straten. Het terugbrengen naar 2x1 rijstrook 

(herinrichting) is geen onderdeel van het voorstel. 

Prins Hendrikkade 

Inspreker pleit voor 30km/u op de Prins Hendrikkade omdat er veel te hard wordt gereden. 

Reactie. Het college heeft de ambitie dat ook de Prins Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Op 

dit moment wordt echter nog gekozen voor een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaarvervoerbedrijven aangeven daar heel veel waarde aan te hechten. Hier 

heeft het college een afweging gemaakt. In de praktijk zal blijken wat de effecten van een lagere 

maximumsnelheid van het hele netwerk heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het openbaar 

vervoer. De eerste evaluatie van deze maatregel is daarom meteen een moment om te bekijken of 

de snelheid op deze wegen alsnog naar beneden kan. 

 

Rozengracht 

Inspreker is het niet eens met het voorstel en pleit voor 70 km/u op de Rozengracht, s101, s102, 

s103, enz. 

Reactie. Een snelheid van 70 km/u op deze wegen zal de onveiligheid en leefbaarheid in de stad 

ernstig aantasten. 

 

Slotermeerlaan 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor 30 km/u op de Slotermeerlaan. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting en gebruik is het noordelijke deel van de 

Slotermeerlaan opgenomen als 30 weg. Ten zuiden van de rotonde met de Burgemeester 

Röellstraat zien we bij nadere toepassing van het kader ook ruimte om de weg als GOW30 aan te 

wijzen. 

Stadionplein 

Maak van Stadionplein 30 km/u. Het is een levendig plein met veel voetgangers die ook oversteken 

naar het Olympisch Stadion. Er is meer woningbouw gepland. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting (bebouwing op afstand, 2x2, voetgangersoversteken 

geconcentreerd bij verkeerslichten) is het Stadionplein in het plan als 50 km/u-weg opgenomen. 

Strawinskylaan 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor 30 km/u op de Strawinskylaan. 
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Reactie. Voor de Strawinskylaan is overwogen dat de huidige inrichting past bij een 50 km/u-weg. 

De verhoogde ligging en de beperkte mogelijkheden en redenen om over te steken zijn reden om 

deze weg vooralsnog 50 km/u te houden. 

Sumatrakade 

Inspreker geeft aan dat de Sumatrakade een ETW30 zou moeten zijn, in plaats van een GOW30. 

Reactie.  In het kader van 30 in de stad vindt alleen een afwaardering naar GOW30 plaats. Bij 

toekomstige aanpak van de Sumatrakade zal de ook wijziging naar ETW de aandacht hebben. 

Valkenburgerstraat 

Inspreker pleit ook voor invoering van 30 km/u op de Valkenburgerstraat vanaf de Anne 

Frankstraat tot aan de IJtunnel. 

Reactie. Vanuit het oogpunt van logica is er echter voor gekozen hier 50 km/u als snelheid te 

hanteren. De weg is hier 2x2 en de overgang naar een andere maximumsnelheid gebeurt op een 

logisch overgangspunt. 

tt. Vasumweg 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor aanpassingen aan de weg op de tt. Vasumweg. 

Reactie. De tt. Vasumweg zal, als onderdeel van het plan '30 km/u in de stad', niet opnieuw worden 

ingericht. Wel zullen er mogelijk (kleine) aanpassingen aan bebording en markering worden 

gedaan. 

Mr. Visserplein 

Inspreker pleit voor invoering van 30 km/u op het Mr. Visserplein en herinrichting van de weg zodat 

er meer ruimte ontstaat voor zinvoller ruimtegebruik. 

Reactie. De Valkenburgerstraat is in het voorstel opgenomen als 30 km/uur. De Weesperstraat 

blijft vooralsnog 50 km/u. De overgang van 50 naar 30 schuiven we ten opzichte van het eerder 

voorstel iets op naar de zuidzijde van het Mr. Visserplein. Hiermee wordt de maximumsnelheid op 

het Mr. Visserplein ook 30 km/u. 

Weesperstraat 

Maak van de Weesperstraat ook 30 km/u 

Reactie. Het college heeft er nu voor gekozen een aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe dit 

uitpakt en stellen waar nodig de uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen om de 

Weesperstraat te verbeteren. Het weghalen van een rijbaan en het op termijn pilotten van een 

knip zijn daarin belangrijke stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels een 2x2 straat is, 

houden we vast aan het opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen logische snelheid is.Voor de 

Weesperstraat (2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u voorgesteld. 

Westerdoksdijk/Van Diemenstraat 

Maak de Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 30 km/u. 

Reactie. Het college heeft de ambitie dat ook de Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Op dit moment wordt echter nog gekozen voor een uitzondering met 
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50 km/u, omdat nood- en hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven aangaven daar heel veel 

waarde aan te hechten. Dit is dus echt een afweging. In de praktijk zal blijken wat de effecten van 

een lagere maximumsnelheid van het hele netwerk heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van deze maatregel is daarom meteen een moment om te 

bekijken of de snelheid op deze wegen alsnog naar beneden kan. 

Wibautstraat 

Maak van de Wibautstraat ook 30 km/u. Er wonen mensen aan beide kanten van de straat die 

continu heen en weer oversteken; er zijn winkels, parken met spelende honden en kinderen, 

terrassen, huizen, meerdere scholen. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting (deels bebouwing op afstand, 2x2, oversteken 

geconcentreerd bij kruispunten met verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan als 50 km/u-

weg opgenomen. 

Wittenkade 

Inspreker is het eens met het voorstel en pleit voor een wandelboulevard i.p.v. parkeerplaatsen op 

de Wittenkade. 

Reactie. Deze suggesties vallen buiten de scope van het plan 30 km. Bij de invoering van 30 km/u in 

de stad wordt wel gekeken of kleine aanvullende maatregelen nodig zijn op aantal locaties. 

Van Woustraat 

Inspreker pleit voor dynamische snelheidsbeperking op de Van Woustraat. 

Reactie. Dit is een interessant voorstel. Tegelijkertijd maakt dit de invoering en de communicatie 

heel complex. Het college neemt dit idee daarom niet over. 

IJdoornlaan 

Maak van de IJdoornlaan ook 30 km/u.  

Reactie. Op basis van de huidige inrichting (deels bebouwing op afstand, deels 2x2, deels geen 

oversteken) en het gebruik door nood-&hulpdiensten en bussen is de IJdoornlaan in het plan als 50 

km/u-weg opgenomen 

Zeeburgerdijk 

Inspreker pleit voor snelheidsremmende maatregelen op de Zeeburgerdijk. 

Reactie. Bij invoering van 30 km/u in de stad gaan we uit van een brede aanpak. We zetten in op  

bebording en belijning, communicatie en gedragsbeïnvloeding, intelligente snelheidsaanpassing 

en handhaving. Straten worden niet volledig opnieuw heringericht, maar op een aantal 

risicolocaties zal wel een tijdelijke herinrichting plaatsvinden. 
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Zuiderzeeweg 

Dagelijks steken veel voetgangers, skaters en fietsers de Zuiderzeeweg over. Voor de 

verkeersveiligheid is 30 km/u veel beter. 

Reactie. Op basis van de huidige inrichting (bebouwing op afstand, ruim profiel, 

voetgangersoversteken geconcentreerd bij kruispunten) is de Zuiderzeeweg in het plan als 50 weg 

opgenomen. 

Zunderdorpergouw 

Inspreker wil de Zunderdorpergouw als GOW30 weg. 

Reactie.  Het plan 30 km/u per in de stad geldt voor wegen binnen de bebouwde kom van 

Amsterdam. Invoeren van GOW 30 voor Zunderdorpergouw is helaas niet mogelijk omdat deze 

straat niet binnen de bebouwde kom van Amsterdam ligt. 
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5 Wijzigingen in het beleidsvoornemen 

De gemeente heeft de ingediende inspraakreacties op het beleidsvoornemen zorgvuldig gelezen, 

geanalyseerd, gecategoriseerd en van reactie voorzien. Voor de inhoudelijke reactie op deze 

onderwerpen verwijst het college naar de beantwoording van de inspraakreacties in het vorige 

hoofdstuk. Naar aanleiding van de naar voren gebrachte zienswijzen heeft het college aanleiding 

gezien om het beleidsvoornemen aan te scherpen rond een aantal zaken. Het afwegingskader en 

de structurele keuzes die voorgesteld zijn rond in te stellen maximumsnelheden is niet gewijzigd 

op basis. Daarnaast zijn er veel nuttige suggesties en voorstellen binnengekomen die ter 

kennisgeving worden aangenomen en meegenomen richting de voorbereiding van de 

daadwerkelijke invoering van ’30 km/u in de stad’. 

 

Aangepaste categorisering 

De grootste wijzigingen in het beleidsvoornemen komen voort uit de suggesties die zijn gedaan 

door bewoners en organisaties en een aantal voorstellen uit de stadsdelen. Op basis van deze 

voorstellen zijn we de genoemde straten nogmaals door gaan lopen om te beoordelen of deze 

juist geclassificeerd waren. Hierbij hebben we op basis van argumenten die aansloten bij het 

afwegingskader bepaald om de categorie van deze routes toch te veranderen. 
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Via maps.amsterdam.nl/30km kunt u inzoomen op deze kaart 

  

http://www.maps.amsterdam.nl/30km
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Overige wijzigingen in het beleidsvoornemen 

Tussen het opstellen van het beleidsvoornemen en deze nota van beantwoording zijn er nog 

verschillende trajecten doorlopen die leiden tot enige wijzigingen in het uiteindelijke 

beleidsdocument dat ter besluitvorming richting gemeenteraad gaat. Hieronder volgt een korte 

beschrijving van deze punten. 

 

Kaartbeelden 

Tussen het publiceren van het beleidsvoornemen en het opstellen van deze nota van 

beantwoording zijn er ook nog een aantal kleinere fouten uit de kaarten gehaald, waarbij wegen 

ten onrechte waren aangeduid met een bepaalde snelheid of ten onrechte stond dat deze 

toegankelijk waren voor gemotoriseerd verkeer. Ook zijn er nog een aantal trajecten in de kaart 

verwerkt waar al concrete plannen zijn om op korte termijn naar een lagere snelheid te gaan. Op 

IJburg (Centrumeiland en Strandeiland) bijvoorbeeld komen een aantal straten waarover 

besluitvorming al heeft plaatsgevonden, maar nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. Ook hier stellen 

we voor om voor een aantal straten de snelheid/status te wijzigen van GOW50 naar GOW30. Dit is 

meegenomen in het beleidsdocument.  

 

Weesp 

In het beleidsvoornemen is al een korte paragraaf opgenomen rond de samenhang tussen het 

project ’30 km/u in de stad’ en Weesp. Daarbij werd aangegeven dat er een eerste inschatting was 

gemaakt op basis van de mobiliteitsvisie waaraan gewerkt werd. Inmiddels is dit mobiliteitsplan in 

de raad van Weesp behandeld en is een concreet wensbeeld opgeleverd van straten waar straten 

op basis van het afwegingskader uit het beleidsvoornemen naar 30 km/u zouden gaan. 

 

Dit kaartbeeld wordt als uitgangspunt meegenomen in de verdere implementatie van ’30 km/u in 

de stad’. Op basis van verdere uitwerking zal nog afstemming en besluitvorming nog plaatsvinden 

over hoe ’30 km/u in de stad’ het beste in Weesp geïmplementeerd kan worden. 

 

Snorfiets: ambitie om Houtmankade, Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade Zeeburgerdijk niet 

meer uit te zonderen 

In het beleidsvoornemen zelf was nog geen aandacht besteed aan de rol van de snorfiets in relatie 

tot de ambities rond 30 km/u. Dit is de afgelopen maanden tegen het licht gehouden. Er is tot de 

conclusie gekomen dat er geen reden meer is om een aantal uitzonderingen voor de snorfietser in 

stand te houden. Dit zou gelden voor de Houtmankade, Nassaukade, Stadhouderskade, 

Mauritskade, Zeeburgerdijk (groot deel van de S100) en de Kattenburgerstraat. 

 

Update OV 

Het verlagen van de snelheid heeft invloed op het functioneren van de openbaarvervoerbedrijven. 

De ov-bedrijven en concessieverleners hebben hierover hun zorgen uitgesproken, o.a. over de 

extra dienstregelingsuren, de financiële impact daarvan en de aantrekkelijkheid van het ov. Zowel 

VRA als gemeente spreken daarbij uit waarde te hechten aan het aanbod van het ov. Daarom 

hebben we in het beleidsstuk aandacht besteed door o.a. de afspraak op te nemen dat we door 

werken aan een pakket van mitigerende maatregelen dat in Q3 van 2022 klaar zou moeten zijn. 
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Wensbeeld auto, Mobiliteitsvisie Weesp 

 

 

Update Nood- en hulpdiensten 

Met de nood- en hulpdiensten is rond de inspraakperiode een gezamenlijk impactanalyse 

gemaakt. De gezamenlijke conclusie luidt dat de beoogde afname van 50 naar 30 km/u op een 

belangrijk deel van het wegennet niet leidt tot een evenredige daling van de snelheid en 

bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten. Er is echter wel degelijk een impact en dus zaak 

de vinger nadrukkelijk aan de pols te houden en andere verstorende ontwikkelingen te 

beperken/voorkomen, o.a. via het afstemmingsoverleg met de nood- en hulpdiensten. 

Aanbevelingen voor de toekomst hebben betrekking op gezamenlijke monitoring, regelgeving 

en enkele maatregelen die kunnen worden overwogen. 

 

Update verkeerskundige analyses 

In Q2 en Q3 van 2021 heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van 

de invoering van 30 km/u op de ontruimingstijden van kruispunten. Hierbij is o.a. een eerste 

schatting gemaakt van de hoeveelheid VRI’s die anders ingesteld moeten worden, dit komt neer 

op ongeveer de helft van de 400 aanwezige VRI’s in de stad. In het beleidsdocument is de analyse 

verder geduid.   
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BIJLAGE INSPRAAKREACTIES 

In deze bijlage zijn alle inspraakreacties (zienswijzen) met antwoord te vinden. 

Alle reacties zijn geanonimiseerd. 

 

Het vinden van een reactie en antwoord 

Bij het insturen van een reactie heeft iedere inspreker heeft een uniek achtcijferig nummer  

ontvangen. Hiermee kan met iedere zoekfunctie direct de inspraakreactie gevonden worden. 

Gebruikt u hierbij de juiste notatie: 1234-5678. (dus met verbindingstreepje) 

 

De reacties zijn eveneens op nummer gesorteerd 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

0007-
7029 

De meest dodelijke aanrijdingen gebeuren op 
kruispunten,waarbij fietser,scooterrijders 
meestal door rood rijden. 
Ik vind het kort door de bocht om door heel 
Amsterdam de snelheid te verlagen naar 30 km 
per uur. 

Onveilige kruispunten worden door de 
gemeente onderzocht en aangepakt. 
Daarnaast zijn wij van mening dat het verlagen 
van de maximumsnelheid de verkeersveiligheid 
sterk kan verbeteren. Amsterdam heeft een 
bredere fiets-, voetganger- en 
verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het 
gedrag verkeersdeelnemers onderdeel van is. 
Voor fietsers en scooters nemen we 
verschillende maatregelen en voeren 
campagne. Zo loopt er op dit moment een 
proef met ledverlichting om rijden door rood 
tegen te gaan. Ook de scooters in de stad 
hebben onze aandacht. Recent (in oktober) is 
een proef gestart met camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0015-
5715 

Fijn dat de snelheid omlaag gaat. Wat mij 
betreft mag er 1 maximale snelheid komen 
voor al het verkeer dat gebruikmaakt van 
fietspaden en wegen binnen Amsterdam: 25 
k/m per uur, de maximaal toegestane snelheid 
van een snorfiets. Auto's, snorfietsen, 
elektrische fietsen etc. zouden niet harder 
mogen rijden, hulpdiensten vanzelfsprekend 
wel.  
 
Ik denk dat Amsterdam daarmee nog een extra 
stap zet met het oog op de verkeersveiligheid: 
elke meter en seconde telt immers. En zou het 
niet fijn en helder zijn als 25 gewoon overal de 
max is, op de wegen en de fietspaden? 

We snappen de voordelen van een eenduidige 
snelheid voor de hele stad. Voor een snelheid 
van 30 km/u is gekozen, omdat uit de 
wetenschap blijkt dat bij deze snelheid dodelijk 
letsel nagenoeg niet voorkomt. Daarnaast is op 
dit moment 25 km/u als maximumsnelheid 
geen mogelijkheid in de wet. Amsterdam kan 
daar niet van afwijken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0033-
3406 

Ter aanvulling op mijn eerdere bericht. Om het 
onrechtmatig gebruik van de vrije trambaan te 
voorkomen zou een afscheiding van de 
trambaan van de rijweg ook kinnen helpen. 
Dus drempels op de rijweg om de snelheid te 
beperken én een drempel tussen vrije 
trambaan en rijweg. 

Dank voor de suggestie. In de uitvoering 
bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor 
dergelijke ingrepen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0033-
9665 

Een heel goed voornemen! Ik ben er blij mee, 
en vraag me al lang af waarom 30 km per uur 
niet overal, in alle bebouwde kommen, de 
maximum snelheid wordt, het nieuwe normaal, 
zeg maar. Ik vraag me wel af hoe dit 
gehandhaafd gaat worden. Er zijn in mijn buurt 
vele verkeersregels die niet nageleefd worden 
en waar de gemeente niets aan doet. 
Bijvoorbeeld een fietspad in de Bogortuin 
("Fietspad. Geen snorfietsen") wordt sinds jaar 
en dag bereden door scooters en motorfietsen, 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
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ook als er handhaving in de tuin aanwezig is. 
Zonder handhaving wordt de nieuwe situatie er 
mogelijk juist gevaarlijker op. Hoop dat er een 
goed plan ligt waaraan ook aan implementatie 
en handhaving is gedacht! 
Maar hulde voor het voornemen!! 

informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0045-
7322 

Overal 30 vind ik prima. Het liefst in de hele 
stad, dus geen wegen met uitzonderingen. Dat 
maakt het handhaven eenvoudiger en hoeven 
er geen talloze max.snelheidsborden 
aangeschaft en geplaatst te worden. En ook 30 
op de trambanen, want trams en taxi's rijden 
vaak veel te hard. 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0052-
6145 

Omgeven door S100 Centrumring 
(Nassaukade) en Binnenring (Marnixstraat) en 
het tweerichtingsverkeer daartussen via de 
Nieuwe Passeerdersstraat, staat onze 
seniorenflat De Makroon met zo'n 200 
bewoners in 134 appartementen.  
Wij steunen de 30km plannen van harte. 
Echter, zal het ons verlossen van 
geluidsgeweld van motoren, dag en nacht aan 
drie zijden van ons gebouw? En zal de zebra 
voor onze deur (een miserabele in haast 
aangelegde kleine zebra) door het 
tweerichtingsverkeer nu wel worden 
geëerbidigd als mensen met rollators de 
oversteek wagen? 
 
Handhaaf 30km van motoren, controleer op 
hun type toegestane uitlaat. 
 
Verbeter de zebra en maak Nieuwe 
Passeerdersstraat éénrichtingsverkeer. 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. De Nieuwe 
Passeerderstraat is in de huidige situatie al een 
30 km/u straat (erftoegangsweg, onderdeel van 
een zone 30). Aanpassingen aan de circulatie 
(1-richtingsverkeer) maakt geen deel uit van 
het plan '30 in de stad'. Dit vergt nader 
onderzoek. 
 



 

67 

  

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Met het oog op de 
invoering van 30km/u bereidt de gemeente 
samen met partners een samenhangend 
pakket van maatregelen voor waar onderdeel 
van uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. In 
Amsterdam is het verkeer de grootste bron van 
ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 
 
De Nieuwe Passeerderstraat is in de huidige 
situatie al een 30 km/u straat (erftoegangsweg, 
onderdeel van een zone 30). Aanpassingen 
aan de circulatie (1-richtingsverkeer) maakt 
geen deel uit van het plan '30 in de stad'. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0054-
4631 

Hoog tijd voor ferme uitbreiding van 30km in de 
stad. Wel streng handhaven want het 30km 
bord (adviesbord) in de Statenjachtstraat werkt 
nauwelijks. Gevolg ? een fietspad dat kruist 
staat bekend om zijn vele incidenten (fietsers 
hebben voorrang) Ik rijd hier dagelijks met de 
auto (30km) maar ik ben zowat een paria in de 
ogen van achteropkomende auto's. Bovendien 
geeft 30km een heel grote reductie van fijnstof. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
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locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0055-
6327 

Prima plan!  
Gaan we ook iets doen aan snelheid op 
fietspaden van snorfietsen, elektrische fietsen 
en bakfietsen? 
2 van mijn kinderen zijn in de afgelopen 7 
maanden al omver gereden op een fietspad 
door deze “medeweggebruikers” 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0062-
0313 

Voor aantal wegen zeker super. 
Ik woon zelf aan de Middenweg en verheug me 
enorm op een rustigere weg zonder het 
gerace. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0068-
5680 

Ik ben voor de 30 km maatregel. Woon zelf op 
de hoek vd Johan van Hasseltweg 
Meeuwenlaan en zie daar veel ongelukken 
gebeuren.  
Teveel lawaai. Teveel luchtvervuiling.  
Dus..... 30 km per uur max. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0069-
8944 

Het voornaamste bezwaar tegen het plan 
betreft de maximumsnelheden.  
De nota stelt dat de lagere limiet de 
verkeersveiligheid verbetert. Dit lijkt plausibel 
maar de ondersteuning door onderzoek 
ontbreekt. Wat ziet men over het hoofd ? 
Er is een cruciaal verschil tussen twee typen 
overtreding 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
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 1. harder of langzamer rijden dan de situatie 
en jouw rijvaardigheid toestaan; 
 2. harder rijden dan de snelheidslimiet.  
Voor de verkeersveiligheid is alleen 1 van 
belang. Overtreding 2 is irrelevant.  
In veel onderzoeken worden 1 en 2 niet 
onderscheiden. Zodoende kan men beweren 
dat te hard rijden een mede-oorzaak is bij veel 
ongevallen.  
Type 1 is het concept veilige snelheid (afgeleid 
van Safe Speed): iedereen moet altijd die juiste 
snelheid (met bandbreedte) aanhouden. Niet 
langzamer, niet sneller. Je kunt op de wegen 
zien dat iedereen dat intuitief doet. Het is 
zelfregulerend: vooral bij drukte gaan de 
snelheden omlaag. Overigens werkt al het 
weggedrag zo, naast de snelheid kiest men 
ook de juiste plaats op de weg en de juiste 
afstand tot anderen. 
Het is daarom onnodig om maximumsnelheden 
op te leggen. Ze verstoren het goede intuitieve 
gedrag en ze eisen aandacht op. Ze zijn te 
star; vaak is de limiet te laag en soms is de 
veilige snelheid lager dan 30 km/u.  
Welk advies is beter: Hou je aan de limieten of 
hou de veilige snelheid aan ? 
Waarom zijn er geen minimumsnelheden ? te 
langzaam rijden kan levensgevaar opleveren. 
 
Andere punten. 
De nota is open over de forse nadelen: 
 1. Openbaar vervoer, vooral de bussen 
 2. De reistijden van nood- en hulpdiensten 
 3. De uitstoot van NOx  
 4. Langere reistijden voor logistiek, taxi en al 
het autoverkeer. 
 
Inrichting: Drempel, plateau of wegversmalling 
zijn gevaarlijk, vooral voor oversteeklokaties, 
omdat zij aandacht van de automobilist 
opeisen die af gaat van de aandacht voor de 
verkeersituatie. 
 
Ongeduld en irritatie zijn aspecten om naar te 
kijken. 
Dit gaat zeker optreden op GOW30 en er naar 
kijken zal het niet oplossen. Die irritatie is 
slecht voor de verkeersveiligheid. 
Op ETWen speelt dit minder omdat men daar 
alleen aan het begin en/of einde van de rit rijdt. 
 
Dit impliceert dat als kwetsbare 
verkeersdeelnemers zich veiliger voelen op 
een 30 km/u-weg, zij meer risico’s zullen 
nemen dan de huidige infrastructuur van 50 
km/u-wegen toelaat. 
Inderdaad, met risk compensation moeten we 
altijd rekening houden. 
 
In hun onderzoek naar de 30 km/u norm 
binnen de bebouwde kom voorspelt SWOV dat 
het autoverkeer meer geconcentreerd wordt op 

Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 
 
Met 30 km/u in de stad gaan we het aantal 
ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken) Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Vervoerbedrijven en nood- en hulpdiensten 
blijven betrokken bij de invoering. 
 
Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Bij de invoering van 30km/u in de stad wordt 
ook gekeken naar mogelijke effecten op het 
gedrag van de weggebruikers. 



 

70 

  

de hoofdwegen waar de limiet bij uitzondering 
50 km/uur of hoger is. Deze verspreiding wordt 
veroorzaakt door automobilisten die de 
voorkeur geven aan wegen met een hogere 
limiet. Dit zal de veiligheid van wegen met de 
lagere limiet ten goede komen. 
 
Een slecht argument want 
• In een groot deel van de stad bestaan 
volgens het plan geen hoofdwegen 50 km/uur 
meer. 
• Een goed voorbeeld van verplaatsing van het 
probleem. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0077-
2097 

Goed plan, maar plaats dan ook goede 
drempels. 
Ik woon in de Wittgensteinlaan dit is een  
 30 km gebied hier word harder dan 50 km 
gereden dus hier zijn drempels niet over- 
bodig. Ik heb hier vaker over geklaag maar 
zonder resultaat. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0107-
2700 

Ik ben een groot voorstander van de verlaging 
van de maximale snelheid naar 30km/u.. maar 
dan voor de gehele binnenstad. Ook voor de 
bekende racebanen als de IJtunnel (daar 
begint de ellende al), Prins Hendrikkade, 
Wibaut-Weesperstraat. Door de schijn te 
wekken dat dit snelle wegen zijn, wordt er ook 
structureel harder gereden. Duidelijk is hoe 
hard het verkeer uit de IJtunnel komt (nu 50 
vanaf Noord, maar 100 is eerder de norm). 
Deze snelheden worden vervolgens in de stad 
doorgezet. Duidelijkheid is daarom wenselijk 
door alles naar 30km te brengen. Dan bestaat 
er geen excuus van waar wel en waar niet: 
overal 30km/uur! En plaats flitskasten. 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

0109-
7944 

Onze dochter fietst altijd deze weg naar school. 
En ik vind het nu een racebaan. Daarom zeg 
ik: 30km!! 

Inspreker heeft niet aangegeven om welke weg 
het gaat. Het college kan daarom geen 
inhoudelijke reactie geven op uw zienswijze. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0120-
9064 

Zelf heb ik het voortouw genomen om 30 km/u 
te realiseren in de van Woustraat. Het werkt 
redelijk goed heb ik het idee. Een nadeel is dat 
's avonds laat en 's nachts 30 km/u weer 
tergend langzaam is, omdat dan de situatie 
een hogere snelheid toelaat zonder de 
veiligheid in gevaar te brengen. Ik zou dus 
voorstander zijn van elektronische 
verkeersborden met daarop een max. snelheid 
die in de latere uren naar bv, 40 / 45 kmu gaat. 
Zo blijft een auto ook iets sneller dan een ( 
elektrische) brommer hetgeen veiliger is als je 
bv. moet voorsorteren om rechts af te slaan. 
Succes ! 

Een dynamische snelheid is vanuit het oogpunt 
van de automobilist logisch. Tegelijkertijd is 
verkeersveiligheid en beperking van 
geluidsoverlast in de nacht ook belangrijk. 
Deze afweging leidt ertoe dat ook in de nacht 
een snelheid van 30 km/u geldt, ook al omdat 
een snelheid van 40 km/u wettelijk niet 
mogelijk is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0130-
3370 

Een geweldig plan! Ik verwacht dat de 
verkeersveiligheid erdoor toeneemt, de 
geluidshinder en luchtvervuiling erdoor 
afnemen. Ik ben zelf iemand die veel door de 
stad wandelt, fiets, met OV reist en een auto 
heeft. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0146-
5867 

Een goed plan, waarbij het mij van belang lijkt 
dat op belangrijke verkeersaders zoals de 
Wibautstraat/Weespersstraat, de 
Vijzelgracht/straat, de Rozengracht en de 
Stadhouderskade/Nassaukade de 50 km. 
gehandhaafd blijft. Wel met zo nodig 
aanleggen van gescheiden fietspaden. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0152-
7778 

Goed idee om scheepsbouwweg 30 km/h te 
maken. Zou de veiligheid zeer ten goede 
komen 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
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samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0157-
6101 

Akkoord. Enkel indien men het aantal 
verkeerslichten omlaag brengt. En geen 
flitspalen gaat neerzetten. Niemand heeft zin in 
weer meer regels en boetes. U vroeg om mijn 
mening? Neemt u dit echt mee in uw besluit? 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Het aantal verkeerslichten in de stad wordt 
vooral bepaald door de drukte op de wegen, 
maar we zijn constant aan het kijken of we met 
minder toe kunnen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0157-
6318 

de Van Diemenstraat ook graag naar 30 
km/uur ivm de school 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
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hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0161-
1684 

Onzinnig plan zo lang handhaving van regels, 
van bestaande regels, te kort schiet. 50km/h is 
nu de norm. De ongelukken waarover u heeft, 
hoe hard werd daar gereden? 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0161-
5147 

Vanaf 2023 wordt de standaard snelheid in 
Amsterdam 30 km/u. Voor de Van 
Diemenstraat is dit nog niet bevestigd; samen 
met de Westerdoksdijk staat deze nog op de 
nominatie om 50 km/u te blijven.  
Niet veilig, niet wenselijk maar wel een situatie 
waar onze kinderen die naar de school " De 
Zeeheld" gaan en wij dagelijks mee te maken 
hebben.  
 
Hierbij een dringende oproep om in ieder geval 
de"Van Diemenstraat " ook naar 30 km/u 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 
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standaard snelheid te brengen. daarnaast ook 
alle wegen in en rondom de houthavens ivm 
veiligheid spelende kinderen. 
bij voorbaat dank 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0173-
3868 Ridderspoorweg 30 ! 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0178-
5925 Goed plan, doen Het college heeft, met dank, kennisgenomen 

van uw reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0193-
8302 

Ik zie tot mij ergernis dat straten in Slotermeer 
weer niet zijn meegenomen, de 
SLotermeerlaan en de brug de Vlugtlaan zijn 
racebanen waar ook motoren en scooters 
racen, auto’s houden er races en hard 
optrekken met brullende motor is erg stoer voor 
de bezoekers van de horeca aldaar. Dat 
gebeurt elke avond. Ik ken veel bewoners die 
zich eraan storen.Het zijn onveilige straten en 
het zou de stad sieren ook buiten de ring goed 
te kijken naar gevaarlijks straten. Heel vaak 
gaat het net goed …..maar dat komt niet door 
het gemotoriseerde verkeer daar! 

Voor alle straten is gekeken of de snelheid 
redelijkerwijs naar 30 km/uur kan 
(afwegingskader). Ook 'buiten de ring' gaat een 
flink aantal straten naar 30 km/uur. Overlast 
door races en hard optrekken kunnen we met 
een snelheidsverlaging niet oplossen. De 
Slotermeerlaan ten zuiden van de 
Burgemeester Röellstraat wordt een GOW30. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0225-
1775 

Ik ben het eens met het plan 30 km/u in de 
stad voor de straten en wegen waar auto's, 
scooters en fietsers te dicht op elkaar zitten - 

Een lagere snelheid heeft veel positieve 
effecten op de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in de stad. In steden waar dit is 
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dus in smalle straten zonder vrij liggende 
fietspaden. Voor sommige ruimere straten mét 
vrij liggende fietspaden én middenstrook voor 
OV en taxi's, bijv. de Rooseveltlaan, wordt 
echter ook 30 km/u voorgesteld en dan met 
differentiatie: de bussen, trams en taxi's mogen 
50 km/u blijven rijden. Dit levert m.i. een 
onduidelijke, onveilige en lastig handhaafbare 
situatie op. 
 
Tot slot vraag ik me af of en in hoeverre de 
invoering van de 30 km/u voor straten met 
tamelijk veel verkeerslawaai (auto. bussen, 
trams, scooters) de subsidiemogelijkheden van 
het ministerie van I&W voor de sanering van de 
geluidsbelasting (en isolatie) van daaraan 
gelegen woningen beïnvloedt cq. doorkruist 
(a.g.v. art. 74 Wet Geluidhinder). Heeft het 
college daarmee rekening gehouden? 

ingevoerd blijkt het goed te werken. Voor het 
OV geldt dat dit ook mee moet met de lagere 
snelheid, behalve op die trajecten waar een 
vrije tram/busbaan is. Als onderdeel van 
monitoring zullen we aandacht hebben voor die 
locaties waar er een gedifferentieerd 
snelheidsregime is. Vaker dan andere 
aspecten die we monitoren zullen we kijken 
naar effecten aangaande verkeersveiligheid. 
Daar waar het vervolgens onveiliger wordt 
zullen we, samen met programma 
verkeersveiligheid, acties definiëren en 
uitvoeren. 
 
Maatregel 30 km/u in de stad leidt gemiddeld 
tot 3 dB verbetering van het geluid. Hoewel dit 
aanzienlijk is, blijkt dat toch nog ongeveer 80% 
van de voorziene adressen die in aanmerking 
komen voor sanering van de geluidsbelasting 
dat te blijven. Dat zijn de straten die dus nu ook 
al veel last hebben van verkeerslawaai. 
Hiervoor worden aanpassingen gemaakt aan 
de subsidieregeling en wanneer dat is gedaan, 
gaan we snel verder met het saneren van de 
geluidsbelasting. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0225-
8797 

Met deze onderliggende reden vind ik het 
onbegrijpelijk, nalatig zelfs, om nog 1 dag te 
wachten met invoering van dit plan. Zie 
werkelijk geen enkele belemmering anders dan 
het wisselen van verkeersborden om er 
morgen mee aan de slag te gaan. Neem 
verantwoordelijkheid en stop met zinloze 
eindeloze enquetes. Aan de slag! 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0240-
4384 

Graag ook 30 km voor de wibautstraat-
Weesperstraat. Het is al zo onbegrijpelijk dat 
de geplande test van de ‘knip’ voorlopig niet 
doorgaat. 
 
Graag ook 30 km voor de wibautstraat-
Weesperstraat. Het is al zo onbegrijpelijk dat 
de geplande test van de ‘knip’ voorlopig niet 
doorgaat. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 
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optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 
Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0258-
7613 

Het is al een waar de loos .je ziet het met de 
brommers wat word daar tegen gedaan 
.Zonder helm op het fiets pad . 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0264-
0865 Prima plan die max. 30 km voor de stad! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0271-
0496 

Mee eens, maar dan moet er ook handhaving 
zijn, want nu al wordt er te vaak te hard 
gereden in 30 km straten. Misschien ook 
camera’s?? 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
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handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0336-
5390 

De Prins Hendrikkade moet ook 30km worden 
 
met cameras zodat er rustig gereden wordt en 
minder geluid en vieze lucht overlast is. Ik wil 
graag in een leefbare straat wonen. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0346-
1414 

Plannen om een maximum van 30 km/u in te 
stellen zijn goed voor de gezondheid van 
Amsterdam. Echter zonder 
snelheidsbeperkende maatregelen geen 
haalbare kaart. Oa op de S100 zouden heuvels 
of bochten moet worden geplaatst om 
extremen te verminderen. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
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tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0352-
1918 

Heel goed, maar ik vind het gevaarlijk dat de 
snelheid op vrije trambanen hoger ligt dan op 
de rijbanen ernaast. 

De afwijkende snelheid op vrije tram- en 
busbanen is een belangrijk aandachtspunt. Dit 
moet inderdaad veilig zijn. We gaan dit bij de 
uitvoering goed bekijken en monitoren dit ook 
na invoering. In de praktijk werkt dit nu al goed 
op de Sarphatistraat. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0358-
1228 

We zijn ontzettend blij dat de Houtmankade 
30km/ uur wordt. Slechts enkele jaren terug is 
het wegprofiel van de Houtmankade veranderd 
in een racebaan.  
Vertraging in de hele stad ipv versnelling. Top! 
Echter zonder strenge handhaving en 
maatregelen als 30km verkeersdrempels gaat 
dit niet lukken. Dus we zijn vooral benieuwd of 
er behalve nieuwe snelheidsborden er ook 
maatregelen komen bij oa de Houtmankade en 
andere “snelwegen”. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
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richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0378-
6768 

mijn mening is 50 waar het kan en 30 waar het 
moet!! 

Dit uitgangspunt is in het beleidskader 
opgenomen. Alle wegen in het stedelijk gebied 
worden hierbij 30 km/u, wegen daarbuiten 
blijven 50 km/u. Deze keuze is gemaakt omdat 
op de wegen in stedelijk gebied grote 
voordelen zijn te behalen voor de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0383-
1307 

Heel graag de maximum 30 km regeling op de 
Scheepsbouwweg in Noord. Onlangs zijn hier 
heuvels geplaatst om de snelheid af te 
remmen, maar mensen rijden er tussendoor of 
trekken zich hier niets van aan. Hopelijk helpt 
de 30 km wel, indien er ook gehandhaafd 
wordt, want dat moet dan wel. 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0395-
2281 

Als bewoner van het centrum dien ik ook de 
stad te doorkruisen (bv om naar mijn werk 
buiten Amsterdam te gaan). Ik vind dan ook, 
dat er minimaal voldoende 50 km. doorgaande 
wegen gehandhaafd moeten blijven. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Wat betreft 
doorgaande wegen met 50 km/u-wegen merkt 
het college op dat er ontsluitingswegen blijven 
bestaan in dit voorstel. Daar wordt alleen geen 
50 km/u meer gereden, maar 30 km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. In de praktijk zal dit zeer 
beperkt leiden tot langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0395-
9084 

Jullie zijn gek met jullie 30 km per uur. Kijk 
naar het centrum en Oost en laat de buiten 
wijken met rust. 

Juist ook in de ‘buitenwijken’ is met 30 km/u 
voordeel te behalen voor de verkeersveiligheid 
en het geluid. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

0407-
2602 

Geacht college van B&W Amsterdam, 
Het initiatief “30km/u in de stad” hebben we als 
bewonersgroep Prins Hendrikkade met veel 
enthousiasme omarmd. Het is de belangrijkste 
wens van de bewoners om van de Prins 
Hendrikkade een 
30km/u stadsstraat te maken. Dit heeft, mede 
door de herinrichting, een grote impact op de 
leefbaarheid van de straat. De Prins 
Hendrikkade is op dit moment vies en onveilig. 
De bewoners willen 
na vele jaren van milieu-en geluidsoverlast 
graag óók een leefbare straat. 
Sinds een aantal jaren zijn we namens een 
grote groep bewoners van de Prins 
Hendrikkade en omgeving 
in contact met de gemeente en verschillende 
politieke partijen om te overleggen over de 
toekomstige 
herinrichting van het gebied tussen Amrath 
hotel en IJ-tunnel. Met als doel om een veilige, 
schone, 
leefbare straat te creëren. De invoering van 
een 30km straat is wat de bewoners betreft de 
enige manier 
om dit te kunnen realiseren. 
Daarbij 
30 km/u zorgt voor veilig en leefbaar 
Een 30 km/u beleid verbetert de veiligheid 
aanzienlijk. . De straat wordt hierdoor 
overzichtelijk, de 
milieu- en geluidsoverlast vermindert en het 
zorgt ervoor dat bewoners en andere 
gebruikers van de 
Prins Hendrikkade veilig kunnen fietsen en 
oversteken Daarnaast zorgt het voor een 
duidelijk en 
consistent snelheidsbeleid voor de 
Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor 
automobilisten die 
vanuit de IJ-tunnel komen direct duidelijk wat 
de situatie is, dit zal overschrijding van de 
snelheid 
voorkomen. Ook is het voor automobilisten 
richting IJ-tunnel duidelijk dat zij zich moeten 
inhouden tot 
de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe 
inrichting van de straat snelheidsovertredingen 
zal tegengaan. 
In de huidige situatie komen deze 
overtredingen vaak voor en worden snelheden 
boven 100 km/u 
geregistreerd, wat levensgevaarlijk is. 
 
Het voorstel volgens de kaart 
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de 
Prins Hendrikkade als 
uitzondering op het 30km beleid in de 
binnenstad tóch als 50km/u straat te 
behouden, met als meest 
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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door streekvervoer. 
Voor de bewoners is deze afweging 
onbegrijpelijk. 
 
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare 
straat? 
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn 
is de bewoners beloofd dat al het regionaal 
busvervoer 
over de Prins Hendrikkade zou verdwijnen. Dit 
is niet gebeurd. 
Het kleine stukje tussen Centraal station en 
station Noord is voor de streekvervoerders 
kennelijk een 
zeer belangrijke bron van inkomsten waardoor 
dit blijft bestaan ondanks dat dit parallel loopt 
aan de 
Noord-Zuidlijn met een enkele uitstaphalte bij 
de IJ-tunnel die nauwelijks bijdraagt aan de 
dienstverlening. 
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de 
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid 
veel beter als 
deze streekbussen het station Noord als 
eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency 
van het gehele 
vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts 
voor een gering aantal mensen een negatieve 
impact 
omdat zij van de bus moeten overstappen op 
Station Noord. 
 
De werkelijke impact op de dienstverlening zal 
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij 
Centraal 
station een betere aansluiting heeft op het 
stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de 
hoeveelheid mensen 
die overstappen op de trein veel kleiner is, en 
in de toekomst nog kleiner blijft door de trend 
van meer 
thuiswerken als gevolg van Covid. 
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een 
directe busverbinding tussen Zaanstreek / 
Waterland en 
Centraal station, zoals gepresenteerd bij de 
plannen voor de Noord-Zuidlijn 
 
Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen 
bij het begin van de nieuwe concessie 
Zaanstreek 
Waterland in December 2023, echter, dit hoeft 
geen belemmering te zijn voor het invoeren 
van een 
 
30km/u beleid aangezien het verschil in reistijd 
met een 50km/u regime over het gedeelte 
tussen IJ- 
tunnel en Centraal station minder dan 1 minuut 
is. 
 
We begrijpen de afweging niet: 
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reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de 
veiligheid en leefbaarheid 
van de inwoners van de stad. We vragen ons 
al die jaren af waarom het College deze 
situatie blijft 
handhaven. Waarom laat u ons steeds in de 
kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de 
Prins 
Hendrikkade, een leefbare straat! 
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade 
is geen belemmering om een 30km/u beleid in 
te voeren, 
ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. Dit kan 
echter eenvoudig en goedkoop opgelost 
worden door 
betere markering, versmalling door 
bijvoorbeeld plantenbakken en andere 
snelheidsverlagende 
maatregelen. 
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede 
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel 
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht 
doet aan zowel het monumentale karakter van 
haar 
bebouwing als de boulevardfunctie richting de 
diverse musea en bezienswaardigheden in 
Oost. 
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u 
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is 
met de 
diverse doelstellingen voor dit gebied zonder 
dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0407-
7070 

Zienswijze 30 km 
 
Ik ben en woon aan de Wittenkade op de hoek 
van de Haarlemmerstraat. Recent was hier een 
vreselijk ongeluk waarbij een motorrijder een 
voetganger heeft aangereden die nog met 
diverse botbreuken kampt. 
 
30 km maximaal in de stad is een mooi begin, 
maar het liefst zou ik zien dat de 
Haarlemmerweg en de straten voor de 
Haarlemmerpoort helemaal autovrij worden. 
Stel je voor mooi het is als daar alleen maar 
fietsers en voetgangers langskomen. En 
natuurlijk goed elektrisch openbaar vervoer. 
 
Het zou ook mooi zijn als bij ons op de 
wittenkade een wandelboulevard komt en geen 
parkeerplaatsen meer. 
 
Kunnen de fietsen niet gestald worden in de 
leegkomende parkeergarages? Want de 
fietsenchaos is ook niet altijd mooi. 
 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Met de Agenda 
Amsterdam Autoluw neemt Amsterdam 
verschillende maatregelen om de stad verder 
autoluw te maken. Dit zorgt voor meer ruimte 
voor ontmoeten en groen. Geheel autovrij zijn 
we terughoudend in, omdat dit leidt tot minder 
goede bereikbaarheid. 
 
Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. De suggesties vallen 
buiten de scope van het plan 30 km. Bij de 
invoering van 30 km/u in de stad wordt wel 
gekeken of kleine aanvullende maatregelen 
nodig zijn op aantal locaties. 
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Het zou ideaal zijn en zo lekker stil. Ik kan nu 
vaak niet slapen van het lawaai van de auto's. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0424-
0132 

Goed idee. En dan graag op fietspaden niet 
harder dan ca. 15 km per uur. 
De fietspaden worden onveiliger door steeds 
meer gevarieerd en snellere ‘fietsen’ vooral de 
snelle denken vaak alleen op de wereld te zijn 
met alle gevolgen van dien 

Op het fietspad geldt vooralsnog dezelfde 
snelheid. Maar dit aandachtspunt is terecht, 
want de fietspaden worden steeds drukker 
door meer snelle kleine en grotere voertuigen. 
Met 30 km/u in de stad creëren we ook ruimte 
om een deel van deze voertuigen op de rijbaan 
te laten rijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0445-
5610 

Zo snel mogelijk overal invoeren, ik kan niet 
wachten 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0445-
9286 

Goed plan, DOEN!!!!!!! Grt. van n wandelende 
en fietsende 65 +er. 

Bedankt voor uw steun voor het plan 30 km/u 
in de stad. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0461-
9153 

Electrische fietsen gaan tegenwoordig al vaak 
sneller dan 30 km per uur. De 30 kilometer 
regel wordt lastig handhaafbaar en het wordt 
ook nog een hele klus om je er aan te houden 
met het moderne gemotoriseerde vervoer. 
 
Ik hoop dat dit een mentaliteitsverandering te 
weeg brengt anders hebben we er weer een 
probleem bij in plaats van een oplossing. Kijk 
bijvoorbeeld naar de snorfiets die vrijwel altijd 
harder gaat dan de toegestane 30 km en dat 
wordt amper gehandhaafd. Verwachten jullie 
beter gedrag van de automobilist dan van de 
electrische- of de snorfietser? 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
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Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0474-
3331 In combinatie met drempels 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Met bebording en 
markering maken we duidelijk wat de 
toegestane snelheid is. Het volledig 
herinrichten van wegen doen we niet bij 
invoering. Wel kijken we of kleine aanvullende 
maatregelen, zoals drempels, ribbelstroken of 
versmallingen nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0476-
5052 

Prima dat op een aantal wegen de snelheid 
van auto verkeer beperkt wordt. Ik hoop dat dat 
ook gaat gelden voor e-bikes, e-bakfietsen en 
scooters. En niet alleen op die wegen, maar 
ook op fietspaden waar niet eens ruimte is voor 
die bakfietsen, helemaal niet als er door bouw 
werkzaamheden en afsluitingen gedwongen 
twee richting verkeer plaats vindt. Maar ook in 
het Vondelpark zouden die supersnelle fancy 
bikes het wat langzamer kunnen doen. 
Respect voor anderen, maar vooral veiligheid. 
Voetgangers durven niet eens over te steken. 
In het Vondelpark???? 

Een maximumsnelheid van 30 km/u geldt voor 
alle verkeersdeelnemers op het betreffende 
wegdeel. Voor het Vondelpark geldt dat de 
overige gebruikers hier niet in gevaar mogen 
worden gebracht en dat de snelheid daarop 
aangepast moet worden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0490-
3101 

30 goed plan, ik loop slecht en heb dan 
hopelijk meer tijd om bij de voetgangerslichten 
en op de zebrapaden om over te steken. 
 
Graag geen vrachtverkeer in de Rijswijkstraat 
(Slotervaart) het is een sluipweg naar deA10. 

Dank voor uw suggesties en uw steun voor dit 
plan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

0498-
2129 

Fantastisch plan erg goed. Wel zou ik de 50p 
uur vrije trambaan ook naar 30p uur 
terugbrengen. Anders blijven taxi’s zo hard 
rijden en ander verkeer moet langzamer. Dat is 
onveilig én oneerlijk!! 

Dank voor uw suggestie. We hebben er nu 
expliciet voor gekozen de vrije tram- en 
busbanen op 50 km/u te houden om het 
openbaar vervoer aantrekkelijk te houden. In 
de evaluatie van de maatregel bekijken we de 
effecten hiervan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0502-
3433 

De stad wordt steeds minder toegankelijk 
doordat er allerlei verkeersluwe maatregelen 
zijn genomen. Als bewoner van de binnenstad 
moet ik elke dag reizen naar mijn werk buiten 
de stad. Inmiddels is mijn reistijd met 20 
minuten per dag toegenomen door de 
veranderde verkeersmaatregelen. Waar 
doorstroming toch het credo zou moeten zijn 
wat minder vervuiling met zich mee brengt, sta 
je nu juist langer vast. Als je nu ook belangrijke 
invalswegen naar de binnenstad 30 kilometer 
per uur moet gaan rijden wordt het nog 
ingewikkelder voor woon-werkverkeer. 
 
Het is prima om bij niet doorgaande wegen en 
woonwijken zonder doorstromende wegen de 
snelheid te verlagen naar 30 km, maar de grote 
doorgangswegen zoals de Amsteldijk, van 
Woustraat, Rijnstraat, Wibautstraat, 
Stadhouderskade, etc. moeten in mijn optiek 
50 km wegen blijven. 
 
Binnen afzienbare tijd zal het elektrisch rijden 
enorm toenemen waardoor de leefbaarheid, 
vervuiling en de geluidsoverlast enorm zal 
afnemen. Daardoor is verlaging van de 
snelheid naar 30 km op doorgaande wegen 
niet noodzakelijk. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
 
In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
 
Elektrisch rijden zal zeker voordelen opleveren 
voor de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. 
Een lagere snelheid zorgt voor een nog lager 
geluidsniveau en draagt ook bij aan de 
verbetering van de verkeersveiligheid. Ook 
elektrische auto's leiden met een hogere 
snelheid tot meer ernstige ongevallen dan met 
een lagere snelheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0521-
7482 

Ik ben geen voorstander van 30km wegen als 
vervanging van 50km, ivm dat het door 
elektrische autos en rijhulp systemen 
automatisch veiligeelr wordt. Daar hoeven we 
de snelheid niet voor aan te passen. 
Dit kost de gemeente en ons als burgers 
enorm veel geld en tijd. 

We stellen 30 voor vanuit veiligheid en 
leefbaarheid. Elektrisch rijden en 
rijhulpsystemen dragen hier ook aan bij, maar 
maken een snelheidsverlaging niet overbodig. 
Elektrisch rijden draagt niet bij aan de 
verkeersveiligheid en rijhulpsystemen zijn 
(voorlopig) nog niet breed in gebruik. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

0522-
4829 

Ik vind dat de hele stad, m.u.v. de A10, 30 km 
moet worden. 
Nu is het veel te ingewikkeld, net zoals dat is 
met brommers wel of niet op- de fietspaden. 
Dat is chaos en geen handhaving. 

De straten die in het plan 50 blijven lenen zich 
door hun inrichting niet voor een 
(geloofwaardige) snelheidsverlaging. Vaak is er 
bij deze straten ook geen reden voor een 
lagere snelheid bijvoorbeeld omdat er geen 
bebouwing langs staat of omdat er niet wordt 
overgestoken. Door middel van communicatie, 
bebording en markering gaan wij de situatie 
duidelijk maken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0539-
3422 

Geweldig plan! Dit gaat de stad heel veel 
voordelen opleveren. En het maakt het 
mogelijk om te snelle e-bikes en scooters naar 
de rijbaan te verplaatsen zonder een centje 
pijn. Hierdoor kunnen jonge kinderen en 
ouderen weer veilig gebruik maken van het 
voetpad en fietspad. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0544-
7112 Ik vind het een heel goed plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0545-
6589 

Graag Klaprozenweg / Ridderspoorweg e.o. 
naar 30km 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30km/uur gaan. Bij invoering gaan we vooral 
inzetten op communicatie en handhaving. Het 
herinrichten van de Ridderspoorweg valt buiten 
de scope van het plan 30 km/u in de stad. Bij 
de invoering van 30 km/u in de stad wordt wel 
gekeken of kleine aanvullende maatregelen 
nodig zijn op een aantal locaties, dit kunnen 
drempels zijn maar ook andere maatregelen. 
De Klaprozenweg blijft in dit plan 50 km/u, 
omdat deze weg in een niet-stedelijke 
omgeving ligt, met bebouwing op afstand. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0557-
7112 

Dit is een geweldig idee. We hebben een 
vriend verloren, die met de fiets naar zijn werk 
ging en werd aangereden door een auto die 
met 50 km/u reed. Waarschijnlijk had hij het 
overleefd als die auto om 30 km/uur reed. Met 
zoveel toeristen, fietsers, openbaar vervoer op 
in kleine straatjes is dit de enige oplossing. 

Bedankt voor uw steun voor het plan. Met deze 
maatregel hopen we dergelijke verdrietige 
gebeurtenissen te kunnen voorkomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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0566-
6764 

Ben het eens om in de stad en ook op de 
doorgaande weg Zoals Nassaukade het hard 
rijdend verkeer in te dammen Ook het 
geluidsoverlast van de motoren aan te pakken 
Dit lawaai is een ramp Ik niet eens een raam 
open hebben, het geluid resoneert in mijn huis 
Aktie 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0578-
7487 

Ik ben het helemaal eens met dit plan. Ik woon 
vlak bij het Marnixplein. Dat blijft een moeilijk 
punt voor al het verkeer. Er zijn daar al te veel 
doden gevallen door te hard rijden op de 
Marnixstraat. Ik hoop dat er ook drempels voor 
auto's in de Marnixstraat komen zodat men 
zich er écht aan gaat houden. 

De herinrichting van de Marnixstraat is geen 
onderdeel van dit plan '30 in de stad', maar een 
afzonderlijk project. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0597-
8678 Prima plan Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0598-
3336 

Ik ben voor 30km pu ook voor de van 
Diemenstraat, waar de school van onze 
dochter aan ligt. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

0606-
4885 

Lowering speed limit is a very good idea. It will 
improve safety but also reduce noice pollution 
improving overall quality of life. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0622-
1534 

Ik ben voor her plan.  
Geldt voor alle verkeer?  
 
En hoe zal de handhaving verlopen? Zit hier 
een wenningsperiode in ingecalculeerd?  
30 gevoelsmatig zal voor veel automobilisten 
een uitdagende opgave worden.  
Handhaving op een duidelijk 
gecommuniceerde manier is van belang voor 
een prettige samenhang in het verkeer. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0639-
3198 

De Weesperstraat is in de media regelmatig de 
meest vervuilde straat van Nederland 
genoemd.  
 
Daar op die straat, waar ontzettend veel 
mensen wonen en werken, zet ik elke ochtend 
mijn terras buiten. De eerste gast komt meestal 
iets daarna zijn espresso drinken waarna er de 
hele dag door gasten zitten. Mijn collega's en ik 
ondervinden de hele dag last van het verkeer 
in de Weesperstraat. Er is veel geluidsoverlast 
van al het verkeer, zeker ook van motoren die 
te hard rijden. Er is stank en ongezonde lucht 
van de auto's voor het stoplicht, precies bij ons 
terras. Regelmatig staat er ook een grote file 
van auto's.  
 
Gelukkig zijn er ook positieve veranderingen. 
Er komt meer groen in de straat door het 
Knowledge Mile Park waar wij als 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 
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ondernemers, bewoners samen met de 
Gemeente ons hard voor maken. 
 
Het is dan ook ongebrijpelijk en schokkend om 
te vernemen dat de Wibaut en Weesperstraat 
geen onderdeel uitmaken van de 30km 
plannen. Juist hier in de meest vervuilde straat 
van Nederland is dit het allerhardst nodig. Er 
zouden ondernemers zich zorgen maken over 
de bereikbaarheid, maar die zorg deel ik totaal 
niet. Er zijn voldoende creatieve oplossingen 
om eventuele uitdagingen mbt de 
bereikbaarheid op te lossen. De gasten van de 
lokale ondernemers komen grotendeels niet 
met de auto. De Knowledge Mile zou veel meer 
een verblijfsgebied moeten worden, dat past 
ook beter bij de buurt met al zijn musea, Artis 
en het nieuwe Holocaust Monument. Als je 
daar wegloopt wil je even kunnen rustig zitten 
en verwerken wat je hebt gezien.  
 
Ik ken mensen die in Haarlem wonen en 
Utrecht werken die elke dag over de 
Weesperstraat naar hun werk rijden. Dat kan 
toch niet! 30km op de Weesperstraat is een 
MUST! 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0643-
3164 

Onder welke steen leeft de gemeente 
Amsterdam , wat een geldverspilling , ga iets 
beters doen voor amsterdam en de 
Amsterdammers  
Als de doelstelling echt aan het hart ligt , ga 
iets doen aan het gedrag van de fietsers , dat 
zou het percentage doen verlagen  
De meeste Automobilisten houden zich wel 
aan de regels , de meeste tweewielers niet! 
Het fiets gedrag is het probleem  
En dan heb ik het niet eens over de 
opkomende invasie van elektrische fietsen + 
scooters , ik zit liever in de auto , dan dat ik 
rondfiets in de stad , veel veiliger ! 
Oja en wanneer zijn de verkiezingen ook al 
weer, want ik weet al waarvoor ik niet ga 
stemmen!! 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag verkeersdeelnemers 
onderdeel van is. Voor fietsers en scooters 
nemen we verschillende maatregelen en 
voeren campagne. Zo loopt er op dit moment 
een proef met ledverlichting om rijden door 
rood tegen te gaan. Ook de scooters in de stad 
hebben onze aandacht. Recent (in oktober) is 
een proef gestart met camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0646-
5800 

Ik woon in het Seniorenappartementen-
complex "de Makroon" aan de Nieuwe 
Passeerdersstraat, een smalle straat tussen de 
Marnixstraat en de Koekjesbrug, met 2-richting 
verkeer. Onbegrijpelijk omdat de Marnixstraat 
wel een 1-richting verkeersweg is. Het 
zebrapad voor de ingang van ons 
wooncomplex wordt zeer regelmatig 
genegeerd door zowel auto's als (vooral) 
fietsers, wat ons een heel onveilig gevoel geeft. 
Daarom: ..... 

De Nieuwe Passeerderstraat is in de huidige 
situatie al een 30 km/u straat (erftoegangsweg, 
onderdeel van een zone 30). Aanpassingen 
aan de circulatie (1-richtingsverkeer) maakt 
geen deel uit van het plan '30 in de stad'. Dit 
vergt nader onderzoek. 
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Ten eerste stel ik voor om aan weerszijden van 
het zebrapad de straat te vernauwen (b.v. met 
bloembakken). Ten tweede pleit ik om van 
deze straat een 1-richtings weg te maken En 
ten derde maak er asltublieft !!! een 30-km weg 
van. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0666-
5550 

Goedendag, graag wil ik laten weten dat ik de 
van Diemenstraat ook als een 30 km zone zou 
willen zien. Dit is nu nog een 50 km zone. 
Gezien de school die ook aan deze weg is 
gelegen vind ik dit uit veiligheid een must. Ook 
is er een speeltuin aan de Barentszplein, 
waardoor er veel kinderen rondom de van 
diemenstraat zijn. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0669-
9042 

Heel fijn dat de De Lairessestraat/Cornelis 
Krusemanstraat 30km per uur gaat worden. Er 
wordt hier momenteel ondanks de aangepaste 
inrichting nog steeds veel te hard gereden, en 
toeterende bussen te laat op de rem bij 
wegversmallingen, meerdere ongelukken met 
ernstige afloop sinds herinrichting. Met diverse 
lagere scholen en veel oversteekplaatsen voor 
fietsers en voetgangers in de straat is deze 
snelheids beperking meer dan gewenst! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0683-
2930 

Ieder initiatief om het aantal ongelukken door 
auto's te verminderen door te hoge snelheid 
moet worden uitgevoerd. In mijn straatje rijden 
auto's ondanks dat er verkeersdrempels zijn 
toch nog veels te hard. Alleen het verlagen van 
de snelheid naar 30km helpt niet, er zal overal 
veel meer gecontroleerd moeten worden, ook 
met cameratoezicht. Hopelijk heeft de 
Gemeente Amsterdam de capaciteit en het 
geld om dit uit te kunnen voeren. Succes dus! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
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verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0708-
4308 

De meeste ongelukken hebben naar mijn 
mening niets te maken met het 
snelheidsverschil tussen 50 en 30 km/h, maar 
met het houden aan de regels van alle 
verkeersdeelnemers. Zeker bij fietsers en 
voetgangers gaat het vaak fout. Vroeger moest 
je op de stoep blijven en leerde je dat je goed 
moest oppassen op je fiets. Nu leer je dat de 
30 km/h zone een vrij gebied is, waar je als 
voetganger en fietser altijd gelijk hebt. Ook het 
tomeloze aantal drempels leidt de 
verkeersdeelnemers af.  
 
Op deze manier wordt de stad toch weer 
slechter te bereiken en onaantrekkelijker om 
heen te gaan. Jammer. 

Met 30 km/u in de stad gaan we het aantal 
ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om te zorgen dat 
nood en hulpdiensten en het openbaar vervoer 
op tijd kunnen blijven rijden blijven er nog 
steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. In de praktijk zal het plan 
zeer beperkt leiden tot iets langere reistijden. 
Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers dan de automobilist 
onderdeel van is. Voor fietsers nemen we 
verschillende maatregelen en voeren 
campagne over de noodzaak van regels zoals 
bijvoorbeeld rijden zonder telefoon in de hand 
en wachten op groen licht. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook voor educatie en 
kennis van verkeersregels is aandacht. De 
jonge schoolgaande verkeersdeelnemers 
krijgen al vanaf de basisschool verkeersles en 
leggen een fietsexamen af. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0751-
8324 

Niet alleen 30 km per uur, ook in woonwijken 
eenrichtingsverkeer. De smalle Jan 
hanzenstraat is van een naar 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie.  
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tweerichtingsverkeer gegaan (!!), waardoor 
auto’s v bewoners en de Hallen deze route 
kiezen als sluiproute van/naar de ring en (a) 
veel te hard rijden (b) er grote opstoppingen 
ontstaan (c) gevaar voor fietsers want er is 
geen ruimte meer (d) gevaar voor voetgangers 
(auto’s rijden op de stoep, (e) veel overlast 
(ruzies, opstoppingen, tijdelijk illegaal parkeren 
voor coffeeshop (f) gevaar voor kinderen 
(speeltuinen/scholen). Ook de- tweede 
Kostverlorenkade is een hele gevaarlijke weg 
geworden waar teveel auto’s op een te smalle 
weg veel te hard rijden.  
 
Foto’s voorhanden indien gewenst. 

Circulatiemaatregelen vallen buiten de scope 
van dit project. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0752-
0827 

Wat een superplan! 50 is op verreweg de 
meeste plaatsen onverantwoord, zowel vanuit 
de auto als op de fiets 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0755-
3840 

Ik vind het een bijzonder goed idee om de 
maximum snelheid binnen de ring naar 
30km/uur te brengen, super! 
 
Wel viel het mij op dat de Van Diemenstraat 
(zelf woon ik aan de Van Diemenkade) in de 
nieuwe plannen ongewijzigd zijn, 50km/uur. Ik 
vermoed dat dit te maken heeft de doorgaande 
route voor OV, hulpdiensten en stadsverkeer. 
Goede redenen, tenzij er duidelijk ingezomed 
wordt op de betreffende locatie. Ik denk 
namelijk dat 50km/uur nu al niet haalbaar is en 
dat het van groot belang voor de veiligheid en 
het mileu is om de Van Diemenstraat 30km/uur 
te maken. Hiervoor heb ik de volgende 
redenen: 
 
- Aan de Van Diemenstraat zit de achterzijde 
van een school, er steken hier legio kinderen 
en ouders over. Zeker met opkomst van de 
houthavens.  
- De Van Diemenstraat is een van de smalste 
stukken weg tussen de Oost en West ring, 
deze situatie laat eigenlijk al moeilijk 50km/uur 
toe. 
- De Van Diemenstraat heeft een 
verkeersremmede bocht/kronkel gekregen, 
50km/uur rijden werkt hier niet.  
- Er staan bij de kruising begin en eind van de 
Van Diemenstraat verkeerslichten. Op trekken 
en afremmen van 0 naar 50 en 50 naar 0 geeft 
geluids en mileu belasting.  
- De tijdswinst (!!!!!) tussen 30 en 50km is bij 
een exact gemiddelde van 30/50km zeer 
beperkt op dit stuk weg (orde van grote van 
seconden.....).  

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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- Komende vanuit de spaarndammertunnel is 
het zicht over de brug naar de ongeregelde 
oversteekplaats beperkt en laat zeker geen 
50km/uur toe. Door het stoplicht en het 
beperkte zicht is komende vanaf de andere 
kant 50km/uur zeer onverantwoord. 
- Naast het autoverkeer is er door de wijk 
houthaven en de landing van de pont een 
bijzonder grote hoeveelheid fietsers en 
voetgangers die van deze weg gebruik maken. 
De vele andere gebruikers steken op veel 
plekken over, ook op plekken die daar niet voor 
bedoelt zijn. 50km/uur is daarbij vragen om 
ongelukken. Ik hoop dat u bovenstaande 
meeneent in de overweging en ook zal 
besluiten de Van Diemenstraat 30km/uur te 
maken 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0782-
4351 

Hallo. Ik ben het eens dat de stad veiliger moet 
worden. Zelf denk ik niet dat de snelheid naar 
beneden moet. Het is een snelheid waar je 
niets aan hebt. Auto's zijn hier door langer 
onderweg en stoten dus meer uit. 
 
Zorg dat er verhogingen komen en dat mensen 
veilig kunnen oversteken d.m.v. stoplichten bij 
een zebrapad. 
 
Op de grachten en het centrum kan ik het me 
best voorstellen. Maar in de wijken rond het 
centrum is dit echt geen goed plan. 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. Op een aantal plekken 
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer 
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de 
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot 
van auto's door betere motoren en brandstof. 
Over de hele stad is de verslechtering van 
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet 
minder bereikbaar gaat worden door de 
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te 
voeren zal de reistijd om op een locatie 
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte 
van de totale reis. 
 
Deze maatregelen worden genomen waar 
nodig. De gemeente is daarbij juist 
terughoudend met verkeerslichten. Als het 
zonder verkeerslichten op te lossen is, is dat 
vaak beter. 
 
In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
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en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0792-
5978 

In het op de kaart ingekleurde plan blijven heel 
de Weesperstraat en zelfs het Mr. Visserplein 
50 kilometer p/u voor gemotoriseerd verkeer. 
 
Ik vind dit onwenselijk gezien de grote 
fietsersstromen die deze wegen kruisen. 
Bovendien maakt het deze straat tot een 
verkeersader die de binnenstad op 
onnatuurlijke opdeelt. 
Het zal ook de luchtvervuiling tot in de Joden 
Breestraat en omliggende straten en grachten 
hoog houden voor voetgangers en fietsers. 
 
Het bestuur aarzelt al nodeloos lang met het 
experiment met de knip in de Weesperstraat. 
 
Ik stel voor de Weesperstraat door meer 
groenaanplant te versmallen en de functie als 
doorgaande verkeersweg die het Centrum 
doorsnijdt zo spoedig mogelijk te beeindigen. 
Die fout is in de jaren 1960 gemaakt (inclusief 
een fout geplande IJtunnel) en dient dringend 
teruggedraaid te worden. Als je de 
toeristendruk wilt spreiden, moet je de 
Binnenstad niet al bij de Weesperstraat laten 
eindigen door ze zo onaantrekkelijk te houden 
met te veel en te snel verkeer. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0794-
2603 

Dit gaat nooit helpen ! Op sommige plekken 
kan je 70 rijden en mag je 50 en er word ook 
100 gereden! 
Je moet ook ervoor zorgen dat ieder vervoer 
makkelijk naar zijn bestemming kan komen.  
Maak het fietsen veiliger!! 
Ga fietsers duidelijk maken dat de 
verkeerslichten ook voor fietsers gelden 
!!! 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van deze 
verkeersdeelnemers onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting op 
het fietspad om rijden door rood tegen te gaan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0796-
9567 

Helemaal mee eens! Graag zo veel mogelijk 30 
km/h rijden. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
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wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0809-
2336 

Wij wonen aan het Weesperplein en de 
overlast is enorm. Mensen scheuren over de 
straten heen, auto en motor rijders die 
optrekken, het lijkt wel een racebaan voor de 
deur. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0810-
2243 

Ik ben tegen 30 km/ uur zeker op de 
Stadhouderskade als doorgaande straat met 
doorgaand verkeer. 
 
Wat ook handig om van de binnenring een 
fietsstraat te maken en fietsers te weren van de 
Stadhouderskade. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
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op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0836-
1120 

Eindelijk! Mijn droom wordt werkelijkheid. Ik 
zeg dit al 35 jaar.  
Ik keek de kaart en tot mijn stomme verbazing 
snijdt het echt hout. Ook vrij drukke wegen 
worden 30km/u. Echt waow. Mijn dag kan niet 
meer stuk. Wat een weelde wordt het om in 
Amsterdam op te groeien (zegt een moeder 
van 3 - inmiddels volwassen - kinderen). Ook 
voor huisdieren gaat het een enorm verschil 
maken. Geweldig bedankt Gemeente <3 <3 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0850-
3630 

Ja! Graag 30km voor de Ridderspoorweg. Er is 
meer maatregelen nodig! 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0879-
3297 

Goed idee vooral op het b.roellstraat. Daar is 
op het kruispunt vaak (bijna) ongeluk. Omdat 
de auto's keihard rijden. Graag zie ik op het 
b.roellstraat nog meer drempels bij komen en 
asfalt moet vervangen worden voor tegels. 
Gebeurd dit niet dan zal iedereen 30km zone 
negeren in dit gebied. Dit is nu ook het geval, 
ipv 50km rijd men nu tussen 50 en 70km per 
uur. Dit is levensgevaarlijke weg. 

De Burgemeester Röellstraat wordt vooralsnog 
geen 30 km/u, vanwege een gebrek aan 
stedelijkheid (de bebouwing staat op grote 
afstand). 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0883-
8063 

I fully support the speed limit of 30km. Actually 
if you can reduce the average speed of drivers 
from their current high speed to 50km in the 
city streets, this will be a success. There are a 
lot of times that I see many cars and especially 
motorcycles passing through the streets at 
unbelievable speed. It is not safe currently! All 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. 
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citizens and visitors of the city must understand 
that city streets are not car highways! 
Regards 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0895-
8591 

Geacht college van B&W Amsterdam, 
 
Het initiatief “30km/u in de stad” heb ik als 
bewoner van de Prins Hendrikkade Oost met 
veel enthousiasme omarmd. 
 
Sinds een aantal jaren zijn we namens een 
grote groep bewoners van de Prins 
Hendrikkade en omgeving in contact met de 
gemeente en verschillende politieke partijen 
om te overleggen over de toekomstige 
herinrichting van het gebied tussen Amrath 
hotel en IJ-tunnel. 
 
Daarbij is de belangrijkste wens van de 
bewoners om de Prins Hendrikkade een 
30km/u stadsstraat te maken. Dit heeft, mede 
door de herinrichting, een grote impact op de 
leefbaarheid van de straat. 
 
Het deel Prins Hendrikkade Oost is al jaren 
een gevaarlijke weg. Met zeer veel overlast 
van geluid en uitstoot. Doordat de weg hier zo 
recht loopt, nodigt dit automobilisten en 
motoren uit tot (veel) te hard rijden. 
 
Door een 30 km/u beleid wordt de veiligheid 
aanzienlijk verbeterd door toegenomen 
oversteekbaarheid en overzichtelijkheid. 
Daarnaast zorgt het voor een duidelijk en 
consistent snelheidsbeleid voor de 
Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor 
automobilisten die vanuit de IJ-tunnel komen 
direct duidelijk wat de situatie is, dit zal 
overschrijding van de snelheid voorkomen.  
Daarnaast is het voor automobilisten richting 
IJ-tunnel duidelijk dat zij zich moeten inhouden 
tot de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe 
inrichting van de straat snelheidsovertredingen 
zal tegengaan. In de huidige situatie komen 
deze overtredingen vaak voor en worden 
snelheden boven 100 km/u geregistreerd, wat 
levensgevaarlijk is. 
 
Het voorstel volgens de kaart 
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de 
Prins Hendrikkade als een van de enige straten 
in de binnenstad als 50km/u straat te 
behouden, met als meest waarschijnlijke reden 
het overmatige gebruik door streekvervoer. 
 
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn 
is de bewoners beloofd dat al het regionaal 
busvervoer over de Prins Hendrikkade zou 
verdwijnen. Dit is niet gebeurd. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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Het kleine stukje tussen Centraal station en 
station Noord is voor de streekvervoerders 
kennelijk een zeer belangrijke bron van 
inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks 
dat dit parallel loopt aan de Noord Zuidlijn met 
een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die 
nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening. 
 
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de 
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid 
veel beter als deze streekbussen het station 
Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de 
efficiency van het gehele vervoersysteem te 
verbeteren. Dit heeft voor een gering aantal 
mensen een negatieve impact omdat zij van de 
bus moeten overstappen op Station Noord. 
 
De werkelijke impact op de dienstverlening zal 
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij 
Centraal station een betere aansluiting heeft op 
het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de 
hoeveelheid mensen die overstappen op de 
trein veel kleiner is. 
 
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een 
directe busverbinding tussen Zaanstreek / 
Waterland en Centraal station, zoals 
gepresenteerd bij de plannen voor de Noord-
Zuidlijn 
Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen 
bij het begin van de nieuwe concessie 
Zaanstreek Waterland in December 2023, 
echter, dit hoeft geen belemmering te zijn voor 
het invoeren van een 30km/u beleid aangezien 
het verschil in reistijd met een 50km/u regime 
over het gedeelte tussen IJ-tunnel en Centraal 
station minder dan 1 minuut is. 
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade 
is geen belemmering om een 30km/u beleid in 
te voeren, ook al nodigt zij uit te snel te rijden. 
Dit kan echter eenvoudig en goedkoop 
opgelost worden door betere markering, 
versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken 
en andere snelheid verlagende maatregelen. 
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede 
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel 
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht 
doet aan zowel het monumentale karakter van 
haar bebouwing als de boulevardfunctie 
richting de diverse musea en 
bezienswaardigheden in Oost. 
 
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u 
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is 
met de diverse doelstellingen voor dit gebied 
zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover 
staan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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0905-
9141 

Vanwege de uiitstoot van fijnstoffen zou het.fijn 
zijn.. 
Als de benzineautos zich  
Moeten houden aan 30 km per uur grens. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0910-
2609 

ik woon aan de sint antoniesbreestraat waar 
veel autoverkeer is wat voor veel herrie zorgt. 
de snelheid nog meer beperken en niet-lokale 
auto's verbieden zou nog beter zijn. als fietser 
voel ik me constant onveilig en vermijd wegen 
als de stadhouderskade en de van woustraat 
vanwege de auto's. er zijn geen aparte 
rijstroken voor fietsen en auto's zijn te snel en 
te dichtbij. snelheidsbeperking zou geweldig 
zijn. werk indien mogelijk toe naar een volledig 
verbod op auto's. bedankt voor dit initiatief 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. Dit zorgt voor 
meer ruimte voor ontmoeten en groen. Geheel 
autovrij zijn we terughoudend in, omdat dit leidt 
tot minder goede bereikbaarheid. Ook werken 
we op meer fronten aan de verbetering van de 
verkeersveiligheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0929-
7006 

De Wibautstraat is net een snelweg en is echt 
een van de milieu vervuilenste straten van 
Amsterdam. De stad is niet geschikt voor al die 
auto's. 
 
Graag ook eens attentie voor die geluid 
terroristen op de motor. Wat een persoon niet 
met zijn decibellen vele mensen kan lastig 
vallen. Wet aanpassing? Succes met dit mooie 
initiatief. 

Op basis van de huidige inrichting (deels 
bebouwing op afstand, 2x2, oversteken 
geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 weg opgenomen. Als stad werken we 
met Actieplan Schone Lucht aan meer 
maatregelen om de uitstoot in de stad verder 
terug te dringen en ook de ontwikkeling van 
schonere motoren gaat in de nabije toekomst 
een belangrijk verschil maken. 
 
In het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0949-
7711 

Qua verkeersveiligheid absoluut een goed 
plan, maar ook belangrijk de luchtkwaliteit 
tegen het licht te houden: meer uitstoot op 1 
plek als auto’s langzamer rijden? 

Vooralsnog verwacht het college dat met de 
invoering van 30km/u de wettelijke norm voor 
uitstoot niet overschrijden. De doorstroming 
van het verkeer blijven we monitoren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0954-
7734 

Fantastisch plan! Mijn steun hebben jullie 
alvast! Ik woon zelf aan de Jan Tooropstraat, 
en daar wordt vaak belachelijk hard en 
gevaarlijk gereden, met name door auto's en 
motoren. Er zijn in deze straat een paar 
vluchtheuvels en drempels aangelegd in 
verband met de aanwezige scholen, maar daar 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
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wordt heel vaak gewoon omheen geslalomd, 
en bijna niemand houdt zich op dit moment aan 
de plaatselijk geldende maximumsnelheid, dus 
qua handhaving lijkt me dit plan wel een punt 
van zorg opleveren. 

voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0969-
5161 

Ik zou heel graag de Amsteldijk autovrij zien. 
Het is echt levensgevaarlijk. Nu rijden mensen 
al veel harder dan 50 km/u. Naar 30km/u zal 
denk ik het rijgedrag niet veranderen. 

In het plan '30 in de stad' gaat de Amsteldijk 
grotendeels naar 30 km/uur. 
Circulatiemaatregelen (autovrij) behoren niet 
tot het plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0980-
4111 

Prins Hendrikkade moet een 30km straat 
worden 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

0994-
8035 Heel goed plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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0999-
2801 

Ja zoveel mogelijk 30 km per uur in de hele 
stad. Ook in mijn straat: de Nieuwe 
Uilenburgerstraat. 

De Nieuwe Uilenburgerstraat is in de huidige 
situatie grotendeels al een 30 km/u straat en 
wordt in het plan volledig 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1004-
5049 

Heel graag een 30 km zone van de 
Ridderspoorweg. Niet alleen vanwege de 
veiligheid (er liggen -zometeen- twee scholen 
aan beide kanten van de weg) maar ook 
vanwege geluidsoverlast bij omwonenden. Het 
geluid stijgt recht naar boven en dit is 
aanmerkelijk minder bij lagere snelheid). 
 
Er wordt regelmatig absturd hard gereden op 
deze weg en een flistpaal of andere vorm van 
handhaving zou dan ook handig zijn. Maar in 
ieder geval heel erg voorstander van 30 km 
zone. Dank! 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1008-
3933 

Het zou tijd worden dat de snelheid eindelijk 
verlaagd wordt. Ik woon aan de Stadionweg en 
het verkeer raast hier al jaren met 100 km per 
uur doorheen (soms zelfs harder) Ik twijfel 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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echter of jullie plan het haalt want de 
autobezitter (en daar zijn er helaas veel te veel 
van) zal dit bestrijden en proberen de snelheid 
te verhogen ! Succes, ik ga het merken.... 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1023-
0366 

Van Diemen straat blijft 50 km/h. Deze smalle 
en drukke straat kwalificeert juist voor 30 km/h. 
Graag heroverwegen. Vorig jaar is ter hoogte 
van de school een extra vluchtheuvel gebouwd 
vanwege de veiligheid. Kortom Van 
Diemenstraat ook naar 30 km/h. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1033-
8323 

Hoewel ik groot voorstander ben van 
verkeersveiligheid, het bevorderen van fietsen 
in de stad, etc., maak ik me wel zorgen over de 
bereikbaarheid in de stad. Onlangs ben ik 
verhuisd van West naar Zuidoost en de 
voorzieningen, de reistijden met het ov en de 
fietsverbindingen vallen me tegen - een taxi of 
de auto nemen bespaart al snel 30 minuten 
reizen. Ik hoop dat jullie deze 
snelheidsbeperking laten samenvallen met 
inzet op meer en snellere ov- en 
fietsverbindingen tussen binnen- en buiten de 
ring en betere voorzieningen richting de 
stadsranden, anders zadel je vooral mensen 
die niet het extreme vermogen hebben om een 
woning nabij de binnenstad te betalen op met 
nog langere reistijden. 

Amsterdam werkt continu aan het verbeteren 
van OV- en fietsverbindingen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1034-
1224 

Goed idee. Graag de IJdoornlaan in Noord ook 
30km/u. 

Deze weg is op basis van gebrek aan 
stedelijkheid 50 km/u. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

1056-
9144 

Ik vind het een prima initiatief. Er wordt hier in 
de buurt veel te hard gereden . Niet alleen de 
aangegeven locatie. Pieter Calandlaan is ook 
een racebaan . Trouwens de hele buurt.  
Vaak negeren ze zelfs het zebrapad . De hele 
stad mag 30km per . Ik rij zelf ook auto en vind 
het geen probleem . 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. Wij hebben 
nogmaals naar de Pieter Calandlaan gekeken. 
Gezien de stedelijke omgeving en de vele 
geparkeerde auto’s hebben we besloten hier 
30 km/u in te voeren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1057-
9646 

Misschien de fietsers verkeersregels leren en 
geen mobiele telefoons in het verkeer  
Rijbewijs voor elektrische fietsen instellen  
Dan is het probleem zo opgelost ! 
De ongelukken met vrachtauto’s ontstaan 
meestal op lage snelheden alleen de fietsers 
moeten leren niet dicht naast grote wagens te 
gaan staan 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers dan de automobilist 
onderdeel van is. Voor fietsers nemen we 
verschillende maatregelen en voeren 
campagne over de noodzaak van regels zoals 
bijv rijden zonder telefoon in de hand en 
wachten op groen licht. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook voor educatie en 
kennis van verkeersregels is aandacht. De 
jonge schoolgaande verkeersdeelnemers 
krijgen al vanaf de basisschool verkeersles en 
leggen een fietsexamen af. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1076-
6885 

Ik ben blij te zien dat op de 
Haarlemmermeerstraat een 30 km zone gaat 
worden ingevoerd. 
Ik hoop dat dit ook te handhaven is. 
 
Sinds 5 jaar woon ik op de hoek 
Haarlemmermeerstraat/Theophile de 
Bockstraat, ik heb zoveel ongelukken zien 
gebeuren bij de stoplichten dat ik een 
angsthaas  
ben geworden in het verkeer. 
Vooral aan de kant waar geen drempel is 
gemaakt(Surinameplein richting 
Hoofddorpplein)t is het bijna dagelijks raak, 
zowel fietsen als automobilisten en motoren 
rijden met zeer harde snelheid door het rode 
licht. 
 
Dus ik hoop dat het zeker een 30 km zone gaat 
worden in de Haarlemmermeerstraat. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
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tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1110-
4468 

Het zou de leefbaarheid van de Wibautstraat 
en omgeving sterk vergroten als er een 30 km 
zone wordt ingevoerd. Voor de omwoners zou 
dit zoveel schelen in geluidsoverlast, 
vermindering van uitlaatgassen en de daarbij 
komende klachten. Wat mooi past in de 
vergroening van de Wibautstraat. Daarnaast 
brengt het ook meer veiligheid voor de 
kinderen die er wonen. Wat voor mij als jonge 
moeder een belangrijk punt is. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1110-
9391 

Graag reageer ik op het huidige voorstel om in 
Amsterdam de maximumsnelheid te verlagen 
naar 30km per uur. 
Ik vind dat de maximumsnelheid op 
verschillende plekken nog te hoog blijft. Op 
deze manier blijven scooters en bromfietsers 
op het fietspad rijden met de bijbehorende 
gevaarlijke situaties en ongelukken.  
Aangezien ik in Nieuw-West woon zie ik vooral 
situaties aan de westkant van Amsterdam. 
 
Ik hoop in de definitieve versie te zien dat de 
snelheid op meer plaatsen dan de door mij 
genoemde voorbeelden van voor fietsers 
gevaarlijke straten de snelheid wordt verlaagd. 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Wij hebben ernaar 
gekeken. Gelet op het afwegingskader en geen 
stedelijke omgeving zien wij geen aanleiding 
om 30 km/u in te voeren op de 
Haarlemmerweg en Burgemeester Röellstraat. 
In de toekomst is het mogelijk dat bij verdere 
verdichting 30 km/u wel een optie is. 
Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1112-
2074 Fantastisch als dat zou lukken 30 km id stad. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1133-
5099 

Ik denk dat het probleem van ongelukken 
hierdoor niet wordt opgelost. De ongelukken 
gebeuren hoofdzakelijk met veel te hard rijden 
en dit moet worden aangepakt! Zet overal 
camera’s neer en houd de snelheid op 50! 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
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intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1143-
1480 

However I want authorities to consider putting 
more restrictions on bikes/scooters and 
bicycles. There people often do not respect 
traffic rules (red light, crosswalks etc) - and I 
feel it is dangerous. 
 
Hi! I live in Amsterdam for the past 6 years. We 
have no car and we travel mostly by public 
transport. I think the car-traffic is very well 
organized here. There shall be no change in 
the current speed limit! I also do not want a 
piblic transport to move slowlier 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 
 
Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1143-
7095 

Heel goed plan als het voor de hele stad zou 
gelden, dus ook en vooral voor de 
westerdoksdijk. Daar hebben wij als bewoners 
enorme last van te veel en veel te hard rijdend 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 

wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 

brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 



 

106 

  

auto- en m.n. motorverkeer: herrie, fijnstof.  
Meteen in de hele stad invoeren die 30 km 
Max, anders krijgen we net zo’n halfslachtige, 
hypocriete situatie als die met de scooters van 
het fietspad. 
 
Heel goed plan als het voor de hele stad zou 
gelden, dus ook en vooral voor de 
westerdoksdijk. Daar hebben wij als bewoners 
enorme last van te veel en veel te hard rijdend 
auto- en m.n. motorverkeer: herrie, fijnstof.  
Meteen in de hele stad invoeren die 30 km 
Max, anders krijgen we net zo’n halfslachtige, 
hypocriete situatie als die met de scooters van 
het fietspad. 

wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 

lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 

en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 

wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 

op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 

dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 

meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 

op die wegen nog steeds een belangrijk 

criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 

leiden tot iets langere reistijden. 
 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1165-
8087 

Voor doorgaande wegen, dus niet de kleinere 
straatjes, vind ik het belangrijk dat je je op een 
vlotte manier moet kunnen voortbewegen door 
de stad. Amsterdam is voor mensen die er niet 
wonen moeilijk te bereiken en met name het 
centrum duurt lang om te komen. 
Als dit nog lastiger wordt zullen steeds minder 
bedrijven (werkgelegenheid) zich liever elders 
vestigen. 
Ik pleit eerder voor bijvoorbeeld 70km/u op 
rozengracht, s101, s102, s103, enz 

Een snelheid van 70 km/u op deze wegen zal 
de onveiligheid en leefbaarheid in de stad 
ernstig aantasten. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1177-
5012 

Stichting de Groene Plantage ( SDGP 
)ondersteunt de oproep Amsterdammers voor 
Autoluw NU! -www.autoluw.nu om, net als voor 
de rest van de Amsterdamse binnenstad, ook 
voor de Weesper- en Wibautstraat een 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
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maximumsnelheid van 30 km in te voeren.De 
geplande proef met de knip zou wat ons betreft 
gedaan moeten worden op het Rhijnspoorplein 
en niet pas op de hoek Weesperstraat - 
Nieuwe Keizersgracht. Op die manier blijven 
centrum Oost en het Centrum voor 
bestemmingsverkeer toegankelijk, wordt het 
verkeer al op een vroeger moment verhinderd/ 
ontmoedigd in de stad te komen en wordt het 
aantal mogelijk sluiproutes verder bemoeilijkt. 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1183-
6598 

Prima, om auto's langzamer te laten rijden. 
Maar NIET als het allemaal "fietsstraten" 
worden: dan zijn we weer terug bij de jaren 60, 
toen vrachtwagens, auto's en motoren naast 
fietsende kinderen reden. Ik ben nog niet 
tegengekomen, dat auto's in fietsstraten 
werkelijk langzamer reden.  
 
Dan is mijn voorkeur naar goede fietspaden: 
veel veiliger voor kinderen en ouderen! 

Dank voor de steun voor het plan. Een lagere 
snelheid betekent niet automatisch dat 
fietspaden worden opgeheven. Juist in straten 
waar het relatief veel auto's rijden, blijven 
vrijliggende fietspaden nodig. Ook op 30 km/u-
wegen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1189-
2845 

zojuist vol blijdschap reactie gestuurd omdat ik 
meende dat de Westerdoksdijk naar GW30 zou 
gaan. Nog even verder lezend zie ik dat uw 
voorstel is om TOCH een uitzondering te 
maken en GW50 te handhaven.... 
Dit is een heel slecht idee. De Westerdoksdijk 
wordt hiermee een racebaan waar iedereen 
eens lekker gaat optrekken met alle 
geluidsoverlast en hinder van dien. Er is geen 
goed argument door u aangevoerd. Er wonen 
heel veel mensen aan de Westerdoksdijk die 
veel hinder ondervinden door het verkeer. Ook 
zij hebben recht op een geluidsarme, veilige, 
schone woonomgeving!!! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 
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om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1202-
4417 

Ik ben sterk voor de invoering van 30km. Wij 
wonen op de Willemsparkweg en sinds jaar en 
dag rijden de auto’s hier veel te hard. 
Gevaarlijk, lawaaierig en asociaal tegelijk. Als 
buurt zijn we al een tijd lang bezig iets te laten 
doen aan deze zeer ongewenste en gevaarlijke 
situatie. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1208-
8405 

Ik ben helemaal voor de invoering van de 
maximale snelheid van 30 km per uur. Een 
uitstekende stap voorwaarts! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1209-
0081 

Doen!!!! 
 
En bedenk ook maatregelen tegen extreme 
geluidsoverlast van brullende motoren 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
In het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1213-
9645 

als stedeling, met plezier woonachtig aan de 
Nassaukade in Westerpark met 2 kinderen van 
8 en 10 juig ik dit voorstel toe. Laat Amsterdam 
een lieve, leefbare stad blijven. Met dit initiatief 
laten we zien dat de auto niet centraal staat in 
onze leefomgeving en dat er ruimte is voor 
iedereen, wandelaars, fietsers, OV, auto's, 
kinderen, volwassene, ouderen, etc. Laten we 
naast de verkeersveiligheid en mobiliteit ook 
niet de afnamen van geluid en uitstoot niet 
vergeten. Oftewel allemaal voordelen in mijn 
ogen waarom we dit echt moeten doen als 
Amsterdammers. Laten we een voorbeeld zijn 
voor andere steden en niet langer wachten. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1225-
6885 

Ik ben automobilist & voetganger en dagelijks 
deelnemer aan het verkeer in de (binnen)stad 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
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en dat al ruim 20 jaar. 
Op zich kan ik mij vinden in een beperking van 
de maximumsnelheid op bepaalde wegen. 
Waar ik moeite mee heb is dat zoals vaak 
maatregelen en ook de analyse eraan 
voorafgaand erg gericht is op de automobilist. 
Vaak weggezet als (in)direct de veroorzaker 
van problemen. 
 
Scooters die continue en onverwacht van 
rijbaan wisselen, erg hard rijden, over stoepen 
crossen. Fietsers die werkelijk alle regels aan 
hun laars lappen en voetgangers idem. En 
taxichauffeurs denken dat de stad van hun is 
en gedragen zich daar ook naar. 
Oke, het is allemaal erg generaliserend maar 
het geeft wel een bepaald gevoel weer. 
 
De automobilist wordt in een soort harnas 
gedrukt, makkelijk te handhaven met camera’s 
en ze krijgen snel de schuld van ongelukken 
ook al zijn ze niet schuldig. 
 
Nooit zie ik meer controles bv op het gebruik 
van verlichting en door rood rijden van fietsers 
of überhaupt dat agenten mensen aanspreken. 
Ze staan er bij en kijken er naar als je 
überhaupt toevallig nog een agent ziet. 
 
Niet eens zover hier vandaan, in Rotterdam, 
stoppen automobilisten voor een zebra, dat is 
daar normaal. Als ik hier stop krijg ik als reactie 
geïrriteerde en claxonneerde automobilisten 
achter mij. Voorrang geven doe je blijkbaar 
niet, ook niet als het gewoon hoort. 
 
Het voornemen de stad veiliger te maken voor 
verkeersdeelnemers is een goed streven. 
Het kan in mijn ogen niet met alleen maar wat 
aanpassingen van regels. Steeds maar nieuwe 
regels als de oplossing van een (misschien 
verkeerd gedefinieerd) probleem werkt niet. 
 
Gedragsverandering van scooters, fietsers en 
voetgangers is evenzo en misschien wel veel 
belangrijker. Dat betekent informeren, 
‘opvoeden’ en zoals vaak: handhaven met 
redelijke pakkans. Gedragsverandering 
betekent ook een andere mentaliteit bij bv de 
politie.  
 
Nu lijkt het erop dat het normenloze gedrag als 
de norm wordt gezien. Er worden wat nieuwe 
maatregelen geïmplementeerd en over een 
paar jaar presenteert de gemeente vol trots 
minder slachtoffers en zal dan beweren dat de 
stad veiliger is geworden. 
 
Maar denkt u dat het ook zo wordt ervaren als 
er dan nog meer scooters, fietsers en andere 
verkeersdeelnemers zijn die de regels van het 
fatsoen aan hun kaars lappen? 

waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 
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Het is maar wat de gemeente belangrijk vindt. 
Ik ben benieuwd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1230-
0782 

PS 
 
Door de verplaatsing van de woonboten in 
2016 ben ik in het ''echogebied'' van het 
Amrath komen te liggen. Waar ik vroeger 
relatief stil lag omdat ik aan de (helaas 
gesloopte) Oosterdoksdam lag, echoot het 
geluid van hard optrekkende motoren en 
getunede auto's met speciale uitlaten op het 
Amrath naar de boten op pier 0.  
Wat wij hier regelmatig aan geluid horen gaat 
werkelijk alle perken te buiten. 
 
Door hard op te trekken en expres heel veel 
herrie te maken, vindt er tevens een 
ongelooflijke hoeveelheid extra uitstoot aan 
vervuilende uitlaatgassen plaats. 
 
Aangezien de gemeente hier nog steeds de 
uitstootregels overtreedt is 30 KM (en ook echt 
niet meer) de enige manier om op termijn aan 
Europese regels te gaan voldoen. 
 
Het is dan ook onbegrijpelijk dat voor PH Kade 
Oost vastgehouden wordt aan 50 KM. 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 
 
Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1249-
9668 

Ik vindt dat je bij de wortel het moet aanpakken 
en niet een regel invoeren die toch niet 
gehandhaafd wordt. 
Fietsers en scooters zijn vaak de oorzaak, 
deze houden zich aan geen ene regel. 
Vaak moet ik als automobilist een noodingreep 
toepassen omdat er weer een fietser als een 
kamikaze rijdt. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag verkeersdeelnemers 
onderdeel van is. Voor fietsers en scooters 
nemen we verschillende maatregelen en 
voeren campagne. Zo loopt er op dit moment 
een proef met ledverlichting om rijden door 
rood tegen te gaan. Ook de scooters in de stad 
hebben onze aandacht. Recent (in oktober) is 
een proef gestart met camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1252-
6882 

Amsterdam, jij prachtige stad. Blijf groen, fris 
en mooi. De uitstoot moeten we nu stoppen! 
Alleen als we samen daadkrachtig optreden 
kan er echt wat veranderen. Ben ik bereid om 
minder met de auto in amsterdam te rijden? 
Zeker weten!  

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. De suggestie valt buiten 
de scope van de voorgestelde maatregel. 
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Als u het mij vraagt zeg ik: 
Parkeertarieven omhoog en meer straten 
afsluiten voor de vieze stinkende auto! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1254-
4923 

Graag 30km, voor de Prins Hendrikkade. Dit 
zou een grote verbetering betekenen voor het 
leefklimaat in deze straat. Die is op dit moment 
één van de meest vervuilde plekken in de stad. 
.  
Verder streven naar minder busverkeer.  
En heel erg belangrijk is naar mijn mening het 
plaatsen ,om de 100 meter, van flitspalen voor 
de handhaving. Helaas is het zo dat mensen 
zich meestal pas aan een snelheidslimiet 
houden als ze het voelen in de portemonnaie.. 
 
Verder streven naar minder busverkeer. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
 
Over de hoeveelheid bussen op de Prins 
Hendrikkade zal gesproken moeten worden in 
het kader van de nieuwe OV-concessie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1282-
5637 ik ben het er niet mee eens Het college heeft kennis genomen van uw 

reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1296-
6081 

Fijn dat bewoners hun mening mogen en 
kunnen geven. Max 30 km/uur in de stad is een 
uitstekend initiatief dus ik ben voor. Succes 
met de verdere besluitvorming hierover! Mooie 
dag, 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1297-
8718 

Geweldig plan, zit ik al jaren op te wachten.  
De stad wordt veiliger en aangenamer! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1317-
8565 Zeer goed plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1338-
1834 Het werd tijd. Hulde! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

1340-
8172 

Westerdok 30 km ook om van het 
ontoelaatbare geluid van racende motoren af te 
zijn 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1343-
6856 

30 km per uur zou fantastisch zijn voor de 
overstekende kinderen en het geluid dat voorbij 
denderende vrachtwagens en bussen 
veroorzaken. Ook erg veel last van trillingen 
aan de Middenweg ter hoogte van de 
Frankendael. 
Er wordt nu erg hard gereden. Het valt of staat 
wel bij de handhaving vrees ik. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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1346-
1754 ja ik ben voor! goed idee!! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1371-
5519 

Ik sta gedeeltelijk achter het plan. Echter lijkt 
mij op meer straten juist wel een 50 km/h zone 
mogelijk. Zeker omdat het fietspad hier apart 
ligt van de weg (zit vaak zelfs nog een 
parkeerstrook tussen). Dus dan heeft het 
weinig met veiligheid te maken. Denk aan: 
- Stadhouderskade 
- Amsteldijk 
- Hoofdweg 
- Berlagebrug t/m rotonde wibautstraat 
Op die manier creeer je ook voor auto's 
natuurlijke voorkeursroutes (hetzelfde wat je 
eigenlijk met de fietsstraten doet zoals op de 
weteringschans). 
 
Daarnaast lijkt het me wel handig als er op de 
hoofdroutes een 'groene' golf wordt gemaakt. 
Incl indicatieborden 
Wat verder bij zou dragen aan veiligheid: 
- minder vrachtverkeer door de stad (zeker 
tijdens de spits) 
- betere doorstroom op kruispunt van woustraat 
/ ceintuurbaan. Hier is echt dagelijks een file 
met bijbehorend milieuoverlast 
- Terugdringen van fietsenverhuur aan 
toeristen 

Met het afwegingskader zoals opgenomen in 
het beleidsvoornemen hebben we per straat 
een afweging gemaakt. Wanneer we kiezen 
voor verkeersveiligheid en leefbaarheid, komen 
wij voor de straten die u noemt toch op 30 uit. 
Groene golven doen we al waar mogelijk, 
echter door de vele kruispunten in de stad is 
een groene golf niet eenvoudig te realiseren 
(verkeerslichten op kruispunten moeten 
onderling gekoppeld worden) en daardoor 
maar op een beperkt aantal routes mogelijk. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1378-
1265 

Ik vind het een prima plan. Sneller dan 30km 
per uur is toch al niet mogelijk omdat alles vast 
staat. 
 
Wat ik wel vervelend vind is dat de gemeente 
Amsterdam inspraak van burgers regelt, maar 
vervolgens standaard maling heeft aan alles 
wat zij vinden. Dat is zo gegaan met het 
huisvesten van illegalen in woonwijken (door 
Groen Links en de SP ongedocumenteerden 
genoemd). Een geflopt project omdat er geen 1 
van plan is terug te gaan naar het land van 
herkomst, zoals iedere burger had kunnen 
voorspellen, maar wat geen enkele met 
miljoenen aan belastinggeld smijtende 
ambtenaar ooit voor mogelijk had gehouden. 
Toch blijft de wethouder met de 
borstelwenkbrauwen volharden in het succes 
van dit project. Tijdens de inspraakavond waar 
zowel hij als ik bij aanwezig waren was het al 
overduidelijk dat er totaal geen sprake was van 
inspraak en dat het besluit al genomen was. 
Hetzelfde geldt voor het opheffen van het vrij 
parkeren op zondag. Een overgrote 
meerderheid van de bewoners is daar tegen en 

We nemen kennis van deze reactie. 
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toch wordt het er doorgedrukt. Zogenaamd om 
de parkeerdruk te verminderen, terwijl die op 
zondag juist zo laag is en je dan met enige 
fatsoen je vrienden en familie kunt uitnodigen 
zonder ze op kosten te jagen! Het is 
overduidelijk dat het besluit genomen wordt om 
de gemeentekas te spekken voor het 
uitoefenen van meer linkse hobbies. De 
minderheid regeert, niets geen democratie. Ik 
hoop dat er snel verkiezingen komen en dat 
deze coalitie snel afgerekend wordt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1379-
6650 

Mee eens! Graag 30 km/u! Veel veiliger voor 
de kinderen! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1388-
5775 

Geweldig plan. Beter voor het milieu, 
verkeersveiligheid en geeft ook meer rust voor 
allen incl de automobilist zelve. 
 
50 km in bebouwde kom is best hard en 
dodelijk bij een frontale botsing.  
 
Zsm invoeren wat mij betreft. En ik rijd zelf 
regelmatig met de auto in de stad. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1393-
4260 

Fantastisch als de straten in de stad rustiger, 
stiller, veiliger en duurzamer worden. Ik woon 
op de hoek met de Mauritskade en ‘s-
Gravesandestraat (twee drukke 50 km/u 
straten, incl. lawaaierige trams). Hier is veel 
geluidsoverlast, waar geen dubbelglas tegen 
op kan. Het hele gebouw trilt bij iedere 
voorbijrijdende tram en vrachtauto. Daarnaast 
is het ook soms gevaarlijk, en alle 
uitlaatgassen zijn erg ongezond. Ik kijk uit naar 
deze verbetering! 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1401-
4893 

Het oversteken van de Ridderspoorweg ter 
hoogte van de Johan van Hasseltkade is niet 
zonder risico. Regelmatig komen auto's hard 
over de brug aangereden. Ze gebruiken net dit 
stukje tot aan de volgende kruising om even 
lekker gas te geven. 
 
Een verhoogde voetgangersoversteekplaats 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
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zou erg wenselijk zijn maar 30km p/u kan 
wellicht ook helpen. 

snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1410-
9269 

Het lijkt me een prima plan. Harder in de stad 
is vaak te hard. Overigens vind ik dat de 
automobilisten in Amsterdam Oost, waar ik 
woon, zich prima gedragen. Stoppen altijd voor 
voetgangers en houden rekening met fietsers. 
Van de jongste tot de oudste bestuurders, ze 
krijgen van mij een pluim. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1410-
9361 

Onzalig plan. De stad moet leefbaar blijven. 
Handhaving en betere controle op 
verkeersdeelnemers zal meer effect hebben op 
veiligheid. En zolang in Azië ongeremd 
vervuilende industrie mag groeien dan ook niet 
aankomen met milieuaspecten.  
Verbeter het OV ( vooral in Noord) zodat 
minder de auto wordt gepakt als je snel ergens 
in Noord moet zijn. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1415-
3174 

Ik zou graag zien dat de Wibautstraat ook een 
30km limiet krijgt. Dit maakt onze stad veiliger, 
schoner, duurzamer en leefbaarder. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1419-
3104 Nee. Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1420-
3999 Prima plan. Ik ben voor! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1423-
1066 

Ik steun het voorstel. Verlagen van de snelheid 
leidt tot minder CO2 uitstoot, minder 
geluidshinder en ontmoediging van doorgaand 
verkeer. Dus JA voor 30km/u op de 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
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Westerdoksdijk en andere wegen in 
Amsterdam. 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1426-
0639 

Hiermee steun ik het beleidsvoornemen van 
30km/u in de stad . En het verlagen van de 
maximum snelheid op een aantal belangrijke 
wegen in Amsterdam tot 30 km per uur. 
 
Verder het afsluiten van alle verkeer in de 
binnenstad en het versmallen van alle 
vierbaansweg en in de stad per direct. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. 
Circulatiemaatregelen en eenrichtingsverkeer 
horen hierbij. Dit zorgt voor meer ruimte voor 
ontmoeten en groen. Geheel autovrij zijn we 
terughoudend in, omdat dit leidt tot minder 
goede bereikbaarheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1426-
3189 

Ik zie dat de Van Diemenstraat niet een 30 
km/u straat wordt. Dat lijkt mij wel wenselijk. Er 
zit een school, een kinderopvang en een 
speeltuin aan deze weg. Kinderen moeten 
vaak in gevaarlijke situaties oversteken. Het 
lijkt me bij uitstek een straat voor 30 km/u. 
Hopelijk wordt dit nog aangepast. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

1442-
0874 

Prima initiatief om de stad 30 km als norm in te 
voeren. 
Helaas mis ik de Wibautstraat/Weesperstraat 
in het plan. Deze erg onveilige, drukke straat 
met dat snelle en vooral vele verkeer! 
Een noodzakelijke verbetering is als ook hier 
de norm van 30 km gaat gelden. 
Naast veiliger ook een schonere lucht. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) en het gebruik door nood-
&hulpdiensten is de Wibautstraat en de 
Weesperstraat in het plan als 50 km/u-weg 
opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1449-
1247 

Met enthousiasme las ik over het voornemen 
om per 2023 in heel amsterdam de maximum 
snelheid naar 30 km/u te brengen. Ik hoop dat 
u niet alleen tekentafel maatregelen neemt, 
maar ook in de praktijk gaat bekijken waar en 
wat de problemen zijn. Mijn ervaring is dat veel 
weggebruikers momenteel op veel plekken al 
minder dan 50 km/u rijden. De minderheid 
echter die graag harder wil (vaak taxi's en 
jonglui in opgevoerde volkswagens, bmw's, 
mercedessen, audi's, bijna altijd auto's van 
duitse makelij), probeert dan met onbezonnen 
inhaalmanoeuvres en veel getoeter de rustige 
rijder van de weg af te krijgen... Omdat ik langs 
een drukke straat woon (stadhouderskade) heb 
ik veel last van verkeer dat hier met hoge 
snelheid en veel kabaal langsrijdt. Het is 
daarbij opvallend dat overdag, als het druk op 
de weg is, het verkeerslawaai veel minder is 
dan op rustige tijden. Op rustige tijden 
(zondagen, avonden en 'snachts) rijdt het 
verkeer veel harder en dan komen ook de 
auto's en motoren met onklaar gemaakte 
uitlaten en opgevoerde motoren tevoorschijn. 
Deze weggebruikers lijken erop uit te zijn 
zoveel mogelijk lawaai produceren en wachten 
tot de files opgelost zijn. Als uw bedoeling is 
om de alghele sfeer in de stad rustiger te 
krijgen, een veiliger gevoel voor de bewoners 
te creeeren, dan denk ik dat het goed is om te 
proberen het overlast veroorzakende verkeer 
helemaal uit de stad te weren. Dus ook van de 
doorgaande wegen. Ook bussen en trams die 
met hoge snelheid over de vrije trambaan 
rijden geven een onveilig gevoel. Over de 
langere rij-tijden zou ik me niet veel zorgen 
maken. Ik heb op het traject van het 
tropenmuseum naar de haarlemmerpoort vorig 
jaar zelf een rijtijd proef gedaan. De hele 
binnering rond dus. Een afstand van 6100 
meter. Een keer met max 50 km/u daarna en 
nog een keer met max 30 km/u. Het gaf slechts 
3 MINUTEN VERSCHIL. Ik deed deze meting 
op een zondagochtend, dus met weinig verkeer 
op de weg. Bij normale verkeersdrukte zal het 
verschil nog kleiner zijn. 

Het weren van overlast veroorzakend verkeer 
past binnen de wensen om een prettige en 
leefbare stad te zijn. Met 30 km/u in de stad 
zetten we daarin een stap, maar we beseffen 
ook dat daar meer voor nodig is. Onder andere 
is in het Actieplan Geluid afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

1463-
6378 

Het invoeren van de 30 km/u als maximum 
snelheid in Amsterdam juich ik van harte toe. 
Het kan wat mij betreft niet snel genoeg 
gebeuren. Naast dat het veiliger is zal dit ook in 
de geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer 
schelen.  
Ik kan voor de meeste uitzonderingen om bij 50 
km/u te blijven begrip opbrengen, vooral omdat 
het grootste deel van de wegen wel naar 30 
km/u gaat en dat dit norm is. Hopelijk gaat ook 
op termijn deze wegen naar 30 km/u toe. 
Het in één keer invoeren geeft direct 
duidelijkheid, al zal het nog wel even duren 
voordat de reële snelheid ook lager gaat zijn. 
Handhaving, voorlichting en inrichting van de 
straten zijn hier dan ook belangrijk in, alleen 
met een bord 30 aan het begin van de stad 
kom je er niet.  
Ook de mindset van de ontwerpers van de 
openbare ruimte zal moeten veranderen. Niet 
meer doorstroming als heilig mantra, maar 
gericht op waar een stad voor is, namelijk 
wonen en werken. 
 
Als ik kijk naar mijn directe woonomgeving 
(Java eiland) valt me nog iets op. 
Persoonlijk denk ik dat de Sumatrakade niet 
geschikt is om een nog hogere 
verkeersintensiteit aan te kunnen. Ik zie 
daarom niet in waarom deze kade een GOW30 
zal worden en niet gewoon een ETW30, zoals 
alle andere straten op het eiland.  
Het zal jullie waarschijnlijk verbazen maar op 
de Sumatrakade wonen enkele duizenden 
mensen en de (geluids)overlast van verkeer is 
nu al groot. De verlaging van de maximum 
snelheid zal helpen, maar nog meer verkeer is 
zeer onwenselijk. Als de weginrichting niet naar 
ETW30 zal worden aangepast blijft de kade 
een snelweg waar vrachtverkeer, motoren 
brommers, scooters en personenauto's 
overheen blijven scheuren. Een groot deel 
hiervan is niet-bestemmingsverkeer wat allerlei 
alternatieven heeft. Het classificeren als 
GOW50 is een fout gemaakt in het verleden en 
kan nu eindelijk worden hersteld.  
Het invoeren van maximaal 30 km/u is dan ook 
een mooi moment om eindelijk eens 
onderhoud aan de kade uit te voeren en deze 
weer geschikt te maken om aan te wonen. 
 
Mocht er halsstarrig aan de GOW classificatie 
worden vastgehouden dan zal er volgens de 
eisen een vrijliggend fietspad op de kade 
moeten worden aangelegd, zie tabel 1 op 
pagina 35. 
 
Het “fietspad” door de binnentuinen 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Het aanpassen van de classificatie naar 
erftoegangsweg is nu geen onderdeel van dit 
project. 
 
Voor GOW30 gaan we zoveel mogelijk uit van 
vrijliggende fietspaden, maar een fietsstrook is 
hier ook mogelijk. 
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achterlangs is geen alternatief hiervoor want: 
1) Onveilig en oncomfortabel door 
- de schudstroken, bruggetjes, kuilen en veel 
kruisende grachtjes. 
- de in feite shared space inrichting, omdat de 
binnentuinen ook voetgangers- en speelgebied 
is. 
 - het gebruik als parkeer plaats van 
gemotoriseerd (werk)verkeer, wel of niet met 
vergunning. 
 
2) Onbruikbaar voor niet-bewoners, omdat 
bijvoorbeeld de toegangsdeuren, belborden en 
brievenbussen zich aan de Sumatrakade 
bevinden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1468-
1341 

ben er voor om de snelheid in de stad te 
verlagen naar 30 km/u. op alle belangrijke 
wegen Ook de kleinere wegen dwingen tot een 
lagere snelheid voor alle voertuigen. 
Het is al druk genoeg in de stad met alle 
vervoersmiddelen. 

Dank voor de steun voor dit plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1469-
0445 Doen! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1471-
7405 

Goed plan! Veiliger en stiller, en voor de 
reissnelheid maakt t toch nauwelijks uit. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1471-
9345 

Een belachelijk idee. Er wordt geprobeerd van 
Amsterdam als stad een dorp te maken. 
Bovendien heel verwarrend. De ene straat wel 
50 en de andere 30. Zelfs in één straat kan het 
halverwege veranderen van 30 naar 50 of 
andersom. Behoorlijk gevaarlijk dus. 
 
Beter is het om het huidige verkeer te 
handhaven. Ik word er behoorlijk gefrusrteerd 
van als ik b.v. fietsers aan de verkeerde kant 
van de weg zie rijden. En dat wordt blijkbaar 
gedoogd, want er gebeurt niets aan. Bovendien 
levert dit ook gevaarlijke situaties op. 
 
In de binnenstad zou de 30 km eventueel een 
goed idee zijn, maar voor de rest stoppen met 
die ongein. Amsterdam moet wel een stad 
blijven! 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. De invoering van de maatregel wordt 
voorafgegaan door een informatiecampagne 
en op de wegen zelf worden weggebruikers 
tijdig geïnformeerd over de snelheid die zij 
mogen rijden. Op een aantal wegen wordt de 
inrichting zo aangepast dat een lagere snelheid 
vanzelfsprekender wordt. Uiteindelijk wordt ook 
voor te hard rijden handhaving ingezet. 
Daarnaast werken we als stad aan een bredere 
fiets en verkeersveiligheidsaanpak, waar onder 
andere het gedrag van fietsers onderdeel van 
uitmaakt. 
 
Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
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op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 
 
In de binnenstad zijn vrijwel alle wegen al 30 
km/u. Deze maatregel is er juist voor bedoeld 
ook andere delen van de stad verkeersveiliger 
en leefbaarder te maken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1499-
3826 

Geweldig idee. Wel blijvend handhaven, 
anders gaat het al snel als bv de 
Haarlemmerdijk waar nu de scooters ook weer 
vrolijk overheen scheuren. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1509-
1009 

Wij als voetbal- en sportvereniging vinden een 
schoner milieu en veiligere omgeving van groot 
belang voor de leefbaarheid en het 
sportklimaat van de stad Amsterdam. Een 
Middenweg als 30km zone draagt daar 
ongetwijfeld aan bij en zien dit dan ook graag 
als onderdeel van de stad als gehele 30km 
zone. 

Op basis van de huidige inrichting komt dit deel 
van de Middenweg niet in aanmerking voor 30 
km/u. De woningen staan relatief ver van de 
weg op dit deel en het deel tussen Zaaiersweg 
en Kruislaan heeft een zeer beperkt stedelijke 
uitstraling. Oversteken gebeurt daar met name 
op de kruisingen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1519-
7815 

Graag de verkeerssnelheid aan de 
Ridderspoorweg verlagen tot 30km/u 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
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30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1529-
2400 

Uitstekend idee, ik ben voor overal 30 km/u in 
de stad. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1535-
0946 

Fantastisch plan! 
Echter, heel graag ook Wibautstraat naar 30. Is 
momenteel een racebaan en bron van lawaai 
voor omringende straten, zou een rustige 
groene boulevard kunnen zijn. 
 
Fantastisch plan! 
Echter, heel graag ook Weesperstraat naar 30. 
Is momenteel een racebaan en bron van 
lawaai voor omringende straten, zou een 
rustige groene boulevard kunnen zijn. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 

oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 

verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 

als 50 km/u weg opgenomen. 

 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

1538-
3218 

Ik ben het oneens met deze regel, het is 
automobilisten pesten ook dat het niet alleen 
het centrum treft maar ook omringende 
gebieden en Ouderkerk aan den amstel. We 
betalen al wegenbelasting en hoge prijzen om 
in het centrum te parkeren en nu worden we 
als automobilist geacht langzamer te rijden, 
zodat we hier weer op kunnen worden beboet 
bij het overschrijden. 
 
Ik ben tegen dit besluit. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1549-
3725 

Er wordt hier te hard gereden. 
En er zijn veel scholen in de buurten speeltuin. 
En wil graag me veilig voelen als ik oversteek . 
Ook staan er vaak auto's op de stoep met 
ronkende motoren . 
En gepakeerde auto's op de stoep , en 
vrachtauto's om te lossen en te laden de stoep 
trottoirranden zijn plat gereden . 
Daar door snijden de auto's vaak de hoek af 
over het trottoir wat onveilig situaties 
veroorzaakt 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van de 
verkeersdeelnemers onderdeel van is. Via de 
website www.amsterdam.nl onder kopje 
melding openbare ruimte en overlast kunt u 
een melding doen over fout geparkeerde 
(vracht)auto's en andere overlast in de 
openbare ruimte. In het plan '30 in de stad' is 
voor een groot deel van de stad een 
snelheidsverlaging naar 30 km/u opgenomen. 
Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. Dit zorgt voor 
meer ruimte voor ontmoeten en groen. De 
snelheid van 30km/u zorgt ook voor een 
betrouwbaarder verkeersnetwerk (rustiger 
verkeer en minder ongelukken). Dat maakt ook 
gezamenlijk gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1558-
9370 

Ik vindt dat ook de Weesper- terug moet naar 
30 km per uur. Oversteken voor 
(school)kinderen is nu gevaarlijk, idem voor 
ouderen. De verbinding tussen de wijken zal 
met 30 km p.u. toenemen omdat de sfeer 
minder gevaarlijk, dus vriendelijker wordt.  
Niet onbelangrijk: de geluidsoverlast zal bij 30 
km p.u. afnemen. Motorfietsen rijden nu veel 

Op basis van de huidige inrichting (deels 

bebouwing op afstand, 2x2, oversteken 

geconcentreerd bij kruispunten met 

verkeerslichten) is de Wibautstraat en de 

Weesperstraat in het plan als 50 weg 

opgenomen. 
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harder dan 50 km en ze maken (expres) hels 
lawaai. Auto’s nemen eerder de ring als ze 
maar langzaam mogen rijden. 
 
Ik vindt dat ook de Weesperstraat terug moet 
naar 30 km per uur. Oversteken voor 
(school)kinderen is nu gevaarlijk, idem voor 
ouderen. De verbinding tussen de wijken zal 
met 30 km p.u. toenemen omdat de sfeer 
minder gevaarlijk, dus vriendelijker wordt.  
Niet onbelangrijk: de geluidsoverlast zal bij 30 
km p.u. afnemen. Motorfietsen rijden nu veel 
harder dan 50 km en ze maken (expres) hels 
lawaai. Auto’s nemen eerder de ring als ze 
maar langzaam mogen rijden. 

 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1563-
7693 

UItstekend plan. Wat ook een hoop zou 
schelen is als bij de invoering van de 30km/uur 
meteen op ieder stoplicht een rood licht en 
snelheidscamera komt. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

1572-
7662 

Het verlagen van de maximum snelheid naar 
30 km/u in de stad lijkt mij een uitstekend idee. 
Het zal verkeersongevallen in aantal en ernst 
voorkomen; het is beter voor het milieu; èn het 
zal zowel wat tempo als lawaai betreft, een 
aangenaam stuk rustiger worden. Misschien 
pakken mensen erdoor ook sneller de fiets. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1577-
3452 

Hoi. 
Ik erger me enorm aan.. 
- taxis die hard over trambaan scheuren..zoals 
in kinkerstraat en jan evertsenstraat.... getuige 
ook ongelukken met taxis laatste jaren  
- bezorgscooters (gele kenteken) die door 
30km woonwijk racen.. en op fietspad met 
50km per uur inhalen van fietsers  
- koerier busjes die veel te hard rijden. 
Hoe gaat gemeente net name zakelijke rijders 
handhaven? Norm stellen is 1 ...maar 
handhaven is 2.? 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1632-
4135 

De straat wordt leefbaarder, vooral voor 
kinderen, planten en dieren 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1633-
1633 prima! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1639-
7984 

Komt op mij als symboolpolitiek over. 
Belachelijk voor wijk- en stadsuitvalswegen 
waar fiets, auto en ov netjes en ruim 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
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gescheiden zijn. Voor smallere wegen en zeker 
als auto en tram het wegvak delen: dáár wel 
logisch. 
// 
Suggestie: 
1 uitvalswegen met gescheiden stroken voor 
ov en auto of ov-auto-fiets of waar zo weinig 
een bus rijdt dat auto's er nauwelijks achter 
zitten: houden op 50 km/h.  
Vb: Burg. De Vlugtlaan, Hugo de Vrieslaan, 
Vijzelgracht, IJdoornlaan, Tussenmeer en alle 
dreven in Zuidoost. 
Delen auto en tram (en soms ook nog fiets) het 
wegvlak en is goede afbakening niet mogelijk; 
dan naar 30 km/h. Denk aan de Rozengracht. 
 
2. Alle zijwegen naar 30 km/h. 
 Vb burg fockstraat, en alle straten parallel aan 
de Ceintuurbaan en haaks op de Van Baerle 
bijv. 
 
Uitzondering op pt 2: tenzij er goede ruimte is 
voor een fietsstrook (minder parkeerhavens? 
Iets smallere stoep en iets smallere rijstrook) 
(en camera-toezicht en 
fietsverzekeringsplaatjes zoala vroegah voor 
de gemakzuchtigen of gehaasten die uitwijken) 
of "fietsstraat, auto te gast" 
 
Ik vind het vreemd dat een hele weg tot 30km/h 
wordt bestempeld, behalve het stukje viaduct 
over de A10. Vb bij Bos en Lommerplein; alsof 
je daar kan optrekken en gelijk aan 50 km/h 
toekomt zonder t volgende stoplicht te 
hebben.... 

wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
 
 
 
Dit deel van de Bos en Lommerweg passen we 
aan naar 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1649-
6794 

Helemaal voor! En bredere 
fietspaden/eenrichtingsverkeer/verbannen van 
motorscooters van de fietspaden ook. BRAVO 
en chapeau voor deze moedige stap. 
Amsterdam laat zien hoe het moet.  
 
Ik ben zelf automobilist pur sang maar 
Amsterdam centrum vermijd ik al jaren. Daar 
pak je gewoon de fiets of het openbaar 
vervoer. Het is gewoon te druk. 
 
En als ik mijn kinderen zie fietsen naar school 
elke dag dan hoop ik dat wij hier die basis 
leggen voor een gezondere, veiligere en 
schonere stad. 

We nemen kennis van de steun voor het plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1659-
3553 

Hierbij ontvangt u onze oprechte steun voor uw 
beleidsvoornemen ’30 in de stad’. Met u zijn wij 
overtuigd dat een maximale snelheid van 

Op basis van de huidige inrichting komt dit deel 
van de Middenweg niet in aanmerking voor 30 
km/u. De woningen staan relatief ver van de 
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30km/ uur zonder meer zal bijdrage aan betere 
veiligheid en verbetering van de leefbaarheid. 
Wij zijn echter zeer teleurgesteld dat de 
Middenweg vanaf A10 tot de Kruislaan nog een 
50km straat blijft in uw plannen. Aan dit deel 
van de Middenweg zijn veel woningen gelegen 
en er zijn ook veel sportparken en sportclubs in 
de directe nabijheid. 
 
Voor de direct aan de Middenweg gelegen 
woningen is 30km/ uur een echte verbetering 
van hun veiligheid zoals u met dit beleid ook 
beaamt en zal de leefbaarheid tastbaar 
verbeteren met name door verminderen van de 
geluidsoverlast. 
De sportparken, sportclubs en het Jaap Eden 
sportcomplex worden door veel mensen 
bezocht. 1000-den per week. Jong en oud(er) 
en overwegend op de fiets of andere 
tweewielers. 30km op dit stuk van de 
Middenweg draagt dan ook ontegenzeggelijk 
bij aan hun veiligheid. 30km op dit stuk van de 
Middenweg is geen enkele belemmering voor 
omwonenden en bezoekers om huis of 
sportvoorziening met de auto te bereiken als 
dat nodig is. 
 
Dit deel van de Middenweg beschikt over een 
vrije tram- en busbaan. Dat betekent dat de 
30km limiet op de rijbaan, geen enkele 
belemmering betekent voor OV. Ook nood- en 
hulpdiensten ondervinden hierdoor geen 
verandering in hun huidige doorlooptijden. 
 
Tenslotte: De Middenweg is een belangrijke 
toegangspoort voor Amsterdam vanaf de Ring 
A10. Dat betekent dat ook direct na het 
verlaten van de A10 de weggebruiker moet 
worden geïnformeerd: in de bebouwde kom is 
30 de norm! Ook vice versa geldt: tot de 
snelweg A10 is 30 de norm. Dat is éénduidig 
en daarmee helpt u de weggebruikers. 
 
 
Samen voor betere veiligheid en betere 
leefomgeving. 

weg op dit deel en het deel tussen Zaaiersweg 
en Kruislaan heeft een zeer beperkt stedelijke 
uitstraling. Oversteken gebeurt daar met name 
op de kruisingen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1661-
8937 

DOEN!! In heel Amsterdam word gereden als 
gekken. Met name ook door scooters die 45 
rijden op een 30 weg want “voor hen geld dat 
niet” 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1713-
7928 Uitstekend plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

1729-
8902 

Heel goed plan! Het scheelt ook nauwelijks tijd 
en bevordert de veiligheid en doorstroom. Moet 
wel goed worden gehandhaafd anders heeft 
het geen zin. Op sommige plekken, zoals 
woonstraten is ook 30km/u nog te snel dus 
daar zou ik ook aandacht voor willen vragen. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1730-
8127 Ik vind 30 km een heel goed idee. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1738-
3680 

Ik heb het geprobeerd bij mij in de buurt, in 
Zuid en Buitenveldert. HET KAN ECHT NIET. 
Natuurlijk kan het als je het over de 
grachtengordel hebt, maar op doorgaande 
wegen hier in de buurt? Zou heel mal zijn. Het 
werkt niet. Het voelt heel erg onnatuurlijk en ik 
denk ook dat je een groot probleem creeert 
doordat er een groot spanningsveld komt 
tussen auto's die zich aan die malle snelheid 
houden en bijvoorbeeld scootertjes die zich 
van niks en niemand iets aantrekken.  
Probeer het zelf en als er mensen zijn die 
reageren, daarvan is het wel interessant te 
weten of zij al dan niet een auto bezitten. Mijn 
ervaring: iedereen zonder auto is voor dit soort 
maatregelen. Zij die er een hebben, begrijpen 
mij.  
(in mijn eerste wat impulsief geschreven mail 

Door een grootschalige invoering van 30 in één 
keer op een flink aantal hoofdroutes, 
verwachten wij met goede communicatie en 
handhaving en aanvullende maatregelen dat 
het wel mogelijk is. 
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was ik wat milder, maar na erop gelet te 
hebben ben ik mordicus tegen een algemene 
invoering van 30 km/uur) 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1743-
0114 

Ik woon op Sarphatistraat op weesperplein. 
Zou graag nog verregaander autoluw centrum 
hebben. Begrijp niet waarom we nog steeds 
Wibautstraat als verkeersader voor vervoer 
hebben dat niet bestemming heeft in deze wijk. 
 
Snel verkeer naar de ring toe graag! Maak 
Amsterdam weer bewoonbaar. 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw zetten we 
stappen om de stad verder leefbaar en 
toegankelijk te maken. De Wibautstraat en 
Weesperstraat zijn daarbij belangrijke 
aandachtspunten. Op termijn is het plan een 
knip in de Weesperstraat te onderzoeken. Nu 
is al een stap gezet in het verbeteren van de 
leefbaarheid door een van de rijbanen ter 
hoogte van het Namenmonument in te zetten 
voor meer stoepruimte. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1757-
1724 

Bijzonder, de lijken van falend beleid en het 
niet preventief willen fouilleren liggen op straat. 
30 km per uur is niet de oplossing. Wanneer 
gaat dit linkse kalifaat eens de juiste prioriteiten 
stellen? 

Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1760-
5045 

Dit is weer zo'n GL/D66 idee, jullie moeten 
eerst eens beginnen om die fietsers en 
scooters harder aan te pakken, die 
veroorzaken al die ellende. Ze mogen door 
rood rijden, ze hoeven geen verlichting te 
voeren, ze mogen appen, ze hoeven geen 
helm te dragen. Dus eigenlijk alles wat god 
verboden heeft in het verkeer geldt NIET voor 
die groep. Het zijn altijd de automobilisten, die 
voor alles een boete krijgen. 
Dus eerst die groep hard aanpakken, door rood 
rijden ook € 240,00 boete, appen op de fiets 
hetzelfde net als een automobilist. Dan eens 
kijken of de cijfers dalen. 

Amsterdam heeft een bredere fiets, voetganger 
en verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het 
gedrag onderdeel van is. Voor fietsers en 
scooters nemen we verschillende maatregelen 
en voeren campagne. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook de scooters in de 
stad hebben onze aandacht. Recent (in 
oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1801-
7065 

Ik ben fel tegen het 30km plan omdat het niet 
haalbaar is. 
Er zal veel meer agressie optreden, veel 
bedrijven zullen wegtrekken uit Amsterdam en 
het is zeer slecht voor het mileu 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
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vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. Op een aantal plekken 
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer 
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de 
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot 
van auto's door betere motoren en brandstof. 
Over de hele stad is de verslechtering van 
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet 
minder bereikbaar gaat worden door de 
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te 
voeren zal de reistijd om op een locatie 
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte 
van de totale reis. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1804-
3907 

Goed plan. IK denk echter dat dit alleen werkt 
als er wordt gehandhaaft op de snelheid. Dus 
30 top maar ga wel handhaven als gemeente! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1832-
2502 

Ik woon in de Jan Tooropstraat. In dat deel zijn 
scholen voor dove-, slechthorende- en 
doofblinde kinderen en een school voor 
speciaal onderwijs voor kinderen met 
taalontwikkelingsstoornissen. Naast deze 
scholen zijn de Schooltuinen Jan Toorop 
gelegen. Schoolklassen komen lopend naar 
deze schooltuinen toe. Direct om de hoek in de 
Jan Sluyterstraat zijn ook twee scholen voor 

De Jan Tooropstraat is in de huidige situatie al 
een 30 km/uur straat. 
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speciaal onderwijs voor kinderen met dezelfde 
beperkingen als hierboven genoemd. De 
verkeersdrempels die er nu zijn in de Jan 
Tooropstraat zijn niet voldoende om de 
snelheid af te remmen, dus invoering van 
30km/uur is zeer gewenst gezien de vele 
kinderen die er in de straat komen. Sinds dit 
voorjaar is de Derkinderenstraat afgesloten 
voor verkeer wegens werkzaamheden en dat 
verkeer wordt nu door de Jan Tooropstraat 
geleid. Dus dat geeft een flinke toename van 
het verkeer. Mijn vraag is daarom om 30km/uur 
in te voeren in dat deel van de Jan 
Tooropstraat en om dat nu al te laten ingaan 
en niet over een paar jaar vanwege de 
afsluiting van de Derkinderenstraat. Alvast mijn 
dank hiervoor! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1836-
8219 

groot voorstander van autoluw 
Amsterdam/Nederland. 
veiliger, schoner en minder dominantie in het 
verkeer. 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1848-
5639 

Graag & noodzakelijk de van Diemenstraat ( 
ter hoogte van Zeeheld school) naar 30 KM per 
uur!! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1880-
3146 

Pak gevaarlijke onoverzichtelijke kruispunten 
aan dat levert hoogstwaarschijnlijk minder 
ongevallen op dan het verlagen van een 
snelheid waar de mensen die een ongeluk 
veroorzaken (automobilist én de 

Naast het plan '30 in de stad' werken we ook 
door aan de aanpak van gevaarlijke 
kruispunten en routes. Wij verwachten met het 
plan '30 in de stad' een flinke verbetering van 
de verkeersveiligheid te kunnen realiseren. 
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fietser/scooter) zich toch niet aan gaan 
houden, omdat er niet op wordt gehandhaafd. 
 
Zolang er niet (goed) wordt gehandhaafd op 
auto's die te hard en door rood rijden én op 
fietsers en (opgevoerde) scooters die door 
rood rijden, heeft het totaal geen zin om de 
snelheid te verlagen. Kortom slecht plan. 

Handhaving en communicatie zijn nadrukkelijk 
onderdeel van het plan. 
 
Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1899-
7085 

Uitstekend idee om naar 30 km/h te gaan. En -
net als scooters- alle elektrische fietsen naar 
de rijbaan svp 

Vooralsnog zijn er geen plannen om 
elektrische fietsen naar de rijbaan te sturen. 
Wel kijken we naar manieren om de fietspaden 
veiliger te maken, zeker gezien de toename 
van het aantal snelle en grote fietsen en lichte 
elektrische voertuigen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1904-
7480 

Ook de Weesperstraat moet een 30 km straat 
worden. Er wordt te hard gereden, het is er te 
druk. Als omwonenden hebben we daar veel 
last van. Om nog maar niet te spreken over 
veel sluipverkeer over de aangrenzende 
grachten, zoals in mijn geval de Nieuwe 
Keizersgracht. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 
aantal uitzonderingen te maken op grond van 
logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 
dit uitpakt en stellen waar nodig de 
uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 
om de Weesperstraat te verbeteren. Het 
weghalen van een rijbaan en het op termijn 
pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 
stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 
een 2x2 straat is, houden we vast aan het 
opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 
logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 
(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 
voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 
optie op het moment dat de Weesperstraat 
meer een stadsstraat wordt, zoals in de 
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Verkenning Oostelijke Binnenstad is 
opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1922-
7733 

I fully support this. It has been implemented 
already in my hometown in Spain and I love to 
see it here to further reduce the noise in 
Barentszplein and other places! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1926-
2753 

Reactie 2.  
In het voorstel staat de Borneolaan tussen 
Panamalaan en C van Eesterenlaan gepland 
als GOW30. Als ik het goed begrijp betekent 
dat dat er geen verkeersdrempels bij komen " 
tbv de doorstroming". Ik wijs er op dat er al 
lange tijd overleg is tussen stadsdeel en 
bewonersinitiatieven over inrichting van deze 
straat. Als bewoners plegen we veel inzet tbv 
de leefbaarheid. Het is een smalle straat, met 
veel woningen, 30 km is dan ook zeer welkom, 
maar maatregelen lijken wel nodig. Eerder is 
door de gemeente aangegeven dat de door 
bewoners gewenste verkeersdrempels 
mogelijk zijn en er zouden kunnen komen bij 
een eerstvolgende herinrichting. De 
Borneolaan zou dan dezelfde status krijgen als 
de Cruquiusweg. Het zou de gemeente sieren 
dit na te komen. 

Het college dankt de insprekers voor hun 
suggestie. Met dit project passen we de 
snelheid op de wegen aan. Dit doen we door 
bebording en markering aan te brengen en op 
een aantal specifieke locaties kleine 
aanvullende maatregelen. Een volledige 
herinrichting van straten past niet in deze 
aanpak. Bij een eventuele toekomstige 
herinrichting van de Borneolaan is het logisch 
nog eens goed te kijken naar de status van 
deze weg. Daarbij ligt de vraag voor of deze 
een gebiedsontsluitingsweg met 30 km/u blijft 
of een erftoegangsweg met 30 km/u en de 
daarbij behorende inrichting. Deze keuze is 
afhankelijk van meerdere factoren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1929-
1923 

Een algehele verlaging van de 
maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is 
disproportioneel en vind ik daarom een slecht 
plan. U stelt dat het onacceptabel is dat er 
slachtoffers vallen in het verkeer. Wat een 
onzin. Dat er slachtoffers vallen in het verkeer 
is uiteraard bijzonder treurig, maar is inherent 
aan de samenleving waarin we leven. 
Misschien dat daar meer aandacht aan 
besteed moet worden in plaats van te pas en te 
onpas roepen dat iets onacceptabel is. Als we 
dat niet willen accepteren, moeten we auto's, 
scooters en fietsen afschaffen. Maar dat willen 
we niet. Ik bepleit proportionele en gerichte 
maatregelen zoals verlaging van 50 naar 30 
uitsluitend in woonwijken, maar niet op 
doorgaande wegen, wat u 
gebiedsontsluitingswegen noemt. Een vrije 
weg waar je max. 30 mag rijden, geeft alleen 
maar irritatie. Bovendien werkt het alleen als er 
ook gehandhaafd wordt. Handhaven gaat niet 
lukken, want het lukt nu al niet. Geen budget, 
geen mensen, geen prioriteit. 
 

In woonwijken geldt nu in de meeste gevallen 
al 30 km/u. Deze maatregel is bedoeld om ook 
op de overige routes de verkeersveiligheid en 
de leefbaarheid te vergroten. Alle ongelukken 
voorkomen zal niet lukken, maar dit is een 
maatregel die aantoonbaar effectief is. Met het 
oog op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
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Andere gerichte maatregelen die nu ook al 
effect hebben zijn drempels en bloembakken of 
andere obstakels die een automobilist dwingen 
zijn snelheid te verlagen. 
 
Kortom, geen algehele verlaging van de 
maximumsnelheid binnen de bebouwde 
komgerichte, maar wel proportionele en 
gerichte maatregelen. 
Tot slot, als u echt ballen heeft, en dat heeft u 
niet, maakt u de hele binnenstad autovrij. 

samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 
 
Gerichte maatregelen, zoals communicatie, 
handhaving, bebording, markering en mogelijk 
fysieke aanpassingen maken onderdeel uit van 
het plan '30 in de stad'. 
 
Met de agenda Amsterdam autoluw werken we 
een groot pakket maatregelen aan het autoluw 
maken van de stad. 30 in de stad stellen we op 
heel veel straten in de hele stad voor, in 
bepaalde gebieden kunnen ook andere 
maatregelen gericht op autoluw/-vrij genomen 
worden. Het autovrij maken van de binnenstad 
is echter geen onderdeel van dit plan voor 30 
in de stad. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1929-
2146 

Onzinnig ! 40 km vind ik prima, maar 30? Dat is 
kruipen, ergenis en onvoldoende doorstroming. 
Je zou ook bepaalde stukken in de stad af 
kunnen sluiten voor auto's zoals met Kalverstr 
en Nwe Dijk is gebeurd anno ? 1970...Laat 
stad en bereikbaar blijven en voer algehele, 
algemene 40 km p uur snelheid in voor heel 
Amsterdam, overal (A10 dan 80 of 70 max. en 
Gooiseweg, Lelylaan ook) Dus Osdorp, Nw 
West, Bijlmer en IJburg ook 40 km max 
 
....En maak nu eens werk van verbannen 
vrachtauto's uit stad ! Alleen met speciale 
vergunning (verhuizing) of na 1900 uur en voor 
0700 ivm bevoorraden winkels etc. En meer 
laadpalen voor electrische auto's GRATIS 
....voor komende 3, 4 jaar. Zodat ALLE taxies, 
politieauto's electrisch worden, kunnen worden. 
Verder succes ! ( Wild idee; maak OV gratis 
komende 3,4 jaar, maar wel meer controleurs ! 
) 

Voor een snelheid van 30 km/u is gekozen, 
omdat uit de wetenschap blijkt dat bij deze 
snelheid dodelijk letsel nagenoeg niet 
voorkomt. Daarnaast is op dit moment 40 km/u 
als maximumsnelheid geen mogelijkheid in de 
wet. Amsterdam kan daar niet van afwijken. 
Amsterdam maakt daarnaast werk van het 
veiliger maken van de logistiek, onder andere 
via het platform Logistiek 020. Daarnaast ligt er 
het voornemen per 2030 alleen nog uitstootvrij 
vervoer binnen de bebouwde kom toe te staan. 
Gratis openbaar vervoer is vooralsnog niet aan 
de orde. 
 
Dank voor de suggesties. Amsterdam maakt al 
werk van veiliger logistiek verkeer, onder 
andere via het platform Logistiek020. 
Daarnaast zetten we stevig in op de uitbreiding 
van laadmogelijkheden voor elektrische 
voertuigen. Gratis openbaar vervoer is 
kostbaar en is nu niet aan de orde. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1934-
0177 

Van Diemenstraat en Westerdoksdijk zouden 
echt max30 moeten worden, liggen naast 
basisschool. Zou veiliger zijn maar ook gezien 
de luchtkwaliteit zou 30km beter zijn. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
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is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1941-
1788 

Perfect plan max 30 km in de meeste straten 
van Amsterdam. Maar er moet dan wel goed 
en streng gehandhaafd worden anders wordt 
het een zinloos plan. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1967-
0270 

De plannen om vanaf 2023 in bijna heel 
Amsterdam niet harder dan 30 km per uur te 
rijden, juich ik van harte toe. Binnen de politie 
van Amsterdam heb ik van 2015 t/m 2019 
gewerkt in de buurt van het TOEV (Team 
Opsporing Ernstige Verkeersongevallen). Daar 
heb ik gezien dat vrijwel altijd een te hoge 
snelheid een grote rol speelt bij (ernstige) 
verkeersongelukken. Vooral het ongeluk op de 
Molukkenstraat waarbij een taxichauffeur met 
50 km per uur een dubbel geparkeerd busje 
inhaalde en vervolgens een overstekende 
jonge vrouw schepte.  

Dank voor uw suggestie. Het is de ambitie per 
2025 alleen nog elektrische brommers en 
snorfietsen binnen de Gemeente Amsterdam 
toe te laten. Hierover volgt nog nadere 
besluitvorming. 
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Dat e 50 km per uur mag rijden op die 
verschrikkelijk onoverzichtelijke straat, vonden 
we bizar (hoewel wettelijk duidelijk).  
Ook als inwoner en fietser in Amsterdam ben ik 
erg blij met dit voornemen. 
En nog blijer zal ik zijn als alle brommers met 
hun geluidsoverlast elektrisch moeten zijn, 
daar kunnen we niet snel genoeg mee 
voortgaan wat mij betreft. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

1991-
1472 30 km ook voor het openbaar vervoer . 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2033-
7629 

Wij willen dat ook de Wibautstraat een 30km 
zone wordt.  
Voor ons zijn daarvoor meerdere redenen 
belangrijk. 
Als eerste; de verkeersveiligheid. De 
Wibautstraat is op dit moment een 50km 
'groene golf' zone wat automobilisten ertoe aan 
zou moeten zetten om zich aan de snelheid te 
houden. Echter, ervaring leert ons (wij wonen 
hier al 10 jaar), dat er notoir hard gereden 
wordt in de straat. Zeker het stuk vanaf het 
Volkshotel richting het Prins Bernardplein lokt 
uit om het gas eens flink open te trekken. 
Regelmatig worden hier de borden uit het 
trottoir gereden en zelfs onlangs een 
lantaarnpaal met signalering voor file. We 
hebben hier al meerdere ongelukken zien 
gebeuren, sommigen met dodelijke afloop. Ook 
heeft er al een keer een een auto op zijn dak in 
de middenberm gelegen. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat dit soort ongelukken op een 
dergelijke weg plaatsvinden. In de hele 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 
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Wibautstraat staat ook maar 1 flitspaal en er 
wordt voor ons gevoel niet veel op snelheid 
gecontroleerd. Ook voor overstekende 
voetgangers en kinderen is de weg niet veilig. 
Ten tweede is het voor het milieu veel beter als 
de Wibautstraat een 30km zone zou worden. 
Tot slot geeft de weg behoorlijk wat 
geluidsoverlast. Zeker op het eerder genoemde 
stuk waar automobilisten en motoren het gas 
opentrekken tot aan de spoorbrug (want dat 
galmt zo lekker). 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2044-
1949 

Zienswijze ’30km op de Prins Hendrikkade’ 
6 september 2021 
 
Geacht College B&W, 
 
Wij hebben kennis genomen van uw 
voornemen ’30 in de stad’ en willen dat graag 
zeer 
ondersteunen zowel vanuit het aspect 
veiligheid als ook betere leefbaarheid en 
minder 
geluid. Derhalve pleiten wij er sterk voor ook de 
Prins Hendrikkade tussen IJ tunnel en CS tot 
een 30km straat te promoveren. Het instellen 
ook hier van 30km strookt geheel met de 
uitgangspunten die niet alleen voor de stad 
maar specifiek ook voor dit gebied door u zijn 
geformuleerd. 
 
Voor de realisatie van een inrichting die past bij 
een 30km limiet zijn geen 
grote (infrastructurele) investeringen nodig. 
Momenteel is voor de rijrichting IJ tunnel naar 
CS een ‘vrije busbaan’ gemarkeerd op het 
wegdek. Die 2 deling geeft houvast aan het 
gemotoriseerde verkeer om snelheid te 
matigen. Met rijbaan markeringen kan ook een 
‘vrije busbaan’ worden gerealiseerd in de 
rijrichting CS naar IJ tunnel. Als additioneel 
hulpmiddel kunnen ‘heldere noppen’ worden 
ingebracht tussen de rijbaan voor OV en de 
rijbaan voor overig verkeer. Dat helpt visueel 
en geeft een geluidswaarschuwing als een 
weggebruiker toch per abuis de rijbaanbreedte 
overschrijdt. 
 
De toevoer van autoverkeer op de PH kade, 
met name West – Oostwaarts, zal bij het 
instellen van een 30km limiet merkbaar 
verminderen. Ingeval van afsluiten van de 
Oostertoegang projecteert de gemeente een 
vermindering van circa 40%. Indien het 
autoverkeer ‘noodgedwongen’ maximaal 30km 
moet aanhouden zal dit percentage nog niet 
worden gehaald maar menig weggebruiker zal 
wel kiezen voor een alternatieve route over de 
Piet Heinkade waar nog 50km geldt. Die route 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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levert minder overlast, is gelegen langs de 
spoorbaan en is geen aantrekkelijke 
verblijfsruime. De bedrijfsgebouwen langs de 
Piet Heinkade zijn goed geluidsgeïsoleerd en 
hebben een autovrije verblijfsomgeving aan de 
noordzijde aan het IJ. 
 
Het instellen van 30km limiet op de Prins 
Hendrikkade betekent ook dat gemotoriseerd 
verkeer dat uit de IJ tunnel komt, direct 
duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat 
moment in de bebouwde stedelijke omgeving 
zijn: hier geldt 30km! Geen verleiding om ‘nog 
even het gas open te trekken’. Vanaf CS is het 
logisch dat tot de IJ tunnel 30km geldt. Dat is 
men in alle straten daarvoor ook gewend. Voor 
het OV betekent 30km vrijwel geen verschil. 
Het 
trajectdeel tussen IJ tunnel en Odebrug en is 
circa 710meter. 
Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade 
wonen veel mensen (woningen en boten) en 
zijnveel hotels. Het is momenteel met de 
geldende 50km zeer gevaarlijk om over te 
steken 
temeer daar er nauwelijks gemarkeerde 
oversteekplaatsen zijn. 30km betekent hier ook 
echte verbetering van de veiligheid voor 
bewoners en bezoekers. 
 
Wij zien geen echte belemmeringen om in het 
kader van uw beleidsvoornemen ’30 in de 
stad’ ook de Prins Hendrikkade naar 30km te 
promoveren. Het vraagt geen grote 
investeringen, het draagt bij aan de 
doelstellingen verbeteren veiligheid en 
verbeteren 
leefomgeving en het past geheel in de 
uitgangspunten die al eerder voor dit gebied 
door u zijn geformuleerd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2056-
0606 

Maak meer P+R locaties met ov of huurfietsen. 
Maak “achter-de-voorruit-pasje” voor bewoners 
en speciaal voor hen aangeduide P-plaatsen. 
Zie “Parkline”-concept. 
Aandachtbord (?) voor zebra ik de Nieuwe 
Passeerdersstraat en handhaving! 

Op het verbeteren van P+R wordt al ingezet, 
zowel in de stad als in de regio. Ook wordt 
daarbij bekeken hoe deelmobiliteit ingezet kan 
worden. Met de Agenda Amsterdam Autoluw 
werken we met een fors pakket aan 
maatregelen om de stad autoluw te maken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2065-
8599 

Ik woon aan de prins hendrikkade en heb deze 
weg de laatste jaren zien veranderen in een 
snelweg midden in de stad. De auto's rijden 
van de kikkerbrug met een noodgang richting 
de stoplichten om naar de oosterdokskade te 
komen.  
 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
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De prins hendrikkade staat op de lijst om 
aangepakt te worden maar, staat nu wel nog 
als 50km weg waar de rest naar 30km gaat. 
Wij/ik als bewoner van de prins 
hendrikkade(woonboot) willen dan ook 
aangeven dat ook de prins hendrikkade naar 
30 moet! Er zijn gelukkig tot nu wat kleinere 
incidenten geweest. Aanrijdingen etc. Alleen 
met hoe hard er nu gereden word is er naast 
overlast dag en NACHT ook de vraag wanneer 
er dodelijke ongelukken gaan vallen. Want op 
deze manier gaan die er komen. Het is een 
racebaan midden in de stad. Max verstappen is 
er jaloers op!. Dus AUB neem onze grote 
zorgen mee in u beslissingen niet alleen naar 
30km per uur ook voor de herinrichting van de 
Prins hendrikkade.  
 
Gr 

is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2098-
8901 Uitstekend plan, hoe meer 30km hoe beter Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2123-
1761 

Onzin. Bij een maximum 50km/h wordt er 
blijkbaar te hard gereden. Waarom denkt men 
dat er bij een maximum van 30/h men ook niet 
harder zal rijden? Waaruit blijkt dit? Er is nu al 
nauwelijks toezicht op de snelheid. Zijn er 
plannen om dit te verscherpen. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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2130-
1264 

Wonderful!!! I was so happy to see that the 
streets will become 30 km/h in the city center. 
This will hopefully improve the safety of the 
streets for everyone, not to mention for kids. 
Also the noise annoyance will hopefully 
become less. Again: Wonderful! Thank you for 
taking the voice of the neighborhood into 
account. Willemsparkweg hopefully will 
become a safer street by 2023. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2133-
1477 

Tegen want dan ontstaan meer files en dus 
meer vervuiling 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. Op een aantal plekken 
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer 
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de 
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot 
van auto's door betere motoren en brandstof. 
Over de hele stad is de verslechtering van 
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet 
minder bereikbaar gaat worden door de 
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te 
voeren zal de reistijd om op een locatie 
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte 
van de totale reis. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2144-
8990 

Heel goed plan! Zo spoedig mogelijk invoeren, 
eventueel eerder dan nu gepland is. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2151-
5204 

Ik hoop dat u andere maatregelen wilt treffen 
zoals bijvoorbeeld fluisterasfalt, 
geluidsschermen zoals in het centrum, 
vluchtheuvels etc.. Het lijkt nu wel een circuit. 
 
Er wordt zeer regelmatig veel te hard gereden 

Stil asfalt wordt onder specifieke criteria 
toegepast, o.a. als dat technisch kan. 
Geluidsschermen in de stad zijn alleen aan de 
orde bij grotere wegen, zoals de Nieuwe 
Leeuwarderweg (waar deze ook staan). 
Vluchtheuvels worden inderdaad toegepast als 
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op de Ridderspoorweg in Buiksloterham 
(Amsterdam-Noord). Ik hoop dat u de snelheid 
wilt verlagen naar 30KM/H. 

de situatie daar om vraagt, bijvoorbeeld bij een 
brede oversteek. 
 
In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2168-
3371 

30 km per uur op bijna alle wegen in 
Amsterdam zou ik toejuichen!! Goede 
handhaving belangrijk. Vooral de 
taxichauffeurs, bezorgers en scooters rijden 
vaak veel te hard.  
Hoop dat het zo snel mogelijk doorkomt. Dank!! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2172-
6808 

Naar 30 km/uur (tussen getal en eenheid hoort 
een spatie) heeft mijn voorkeur - ook die van 
mijn vrouw - omdat onze straat vaak als 
racebaan wordt gebruikt, met te veel herrie. 
Vooral motorrijders lijken soms wel 100 km te 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
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rijden (vooral op zaterdag). 
Maar... als de politie nauwelijks handhaaft zal 
er in praktijk weinig veranderen. 

uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2176-
4149 Houden zoals het is Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2202-
2768 

Uitstekend plan! 
 
Wij wonen op de Westerdoksdijk waar veel 
verkeer met vaak hoge snelheid langsraast. 
Hierdoor heel veel geluidsoverlast (ondanks 
modern dubbel glas) en veel fijnstof. 
Vaak wordt dit stuk weg gebruikt om eens even 
lekker hard door te rijden.... (ook met motoren 
wat enorm veel herrie geeft). 
De tijdwinst voor de automobilisten en 
motorrijders gaat in seconden, omdat er al 
weer snel een stoplicht komt. Waanzin, 
vervuilend, gevaarlijk en overlast gevend. 
Uw plan leidt tot een sterke verbetering van de 
woonomgeving. Doen! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

2202-
6054 

Ik vind het een prima idee. 30 kilometer is even 
wennen maar hard genoeg in de stad.  
Gaat het alleen om de binnenstad of om heel 
Amsterdam? 

Het gaat om straten in de hele stad. Op de 
kaart in het beleidsvoornemen of op 
maps.amsterdam.nl/30km is het voorstel voor 
alle straten te zien. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2218-
8895 30 km in de stad: niet meer dan logisch Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2218-
8993 

Nee ik ben het hier niet mee eens. Sommige 
drukke winkelstraten zijn 30 km per uur en dat 
is prima. 30 km per uur zal niet aan gehouden 
worden en het heeft dan ook geen zin meer om 
een auto te hebbben. Geef ons dan maar een 
paard. Er moet beter gecontroleerd worden op 
snelheid ipv de max omlaag. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2241-
2317 

Uitstekend idee om in Amsterdam de 
maximumsnelheid te verlagen tot 30 km p.u. 
Zeker ook moet dat gelden voor de 
Westerdoksdijk! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 
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praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2251-
2023 

Dagelijks zijn er motorrijders en automobilisten 
met een knalpijpautootje die hier een een 
stukkie scheuren over de westedoksdijk.  
Het moet stoppen! 30 km borden; herprofileren 
met drempels, flitspalen - alles uit de kast om 
dat aso-gedrag de kop in te drukken! 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2252-
8679 

waanzin, waarom gaan jullie niet in China 
wonen, dan kun je meedoen met Xi om 
iedereen te onderdrukken en jullie wil opleggen 

Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2259-
7980 

Ik woon in een zijstraat van de ph kade, de 
schippersstraat, en ondervind veel 
geluisoverlast van het verkeer op deze kade. 
zelfs op hete dagen is het geen optie om s 
avonds mijn ramen open te houden, niet alleen 
door de geluidsoverlast maar ook door het vuil 
dat mijn huis binnenkomt. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
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Daarnaast steek ik met de zenuwen de ph 
kade over, elke keer dat ik mijn hond uitlaat. 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2262-
1707 

Prima. Hoe is de handhaving? Camera's met 
foto + boete bij overtreding? 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2263-
7331 

Graag ook op de westerdoksdijk en westerdok 
30 km per uur 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
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openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2292-
9101 

Volkomen onzin. De stad zelf nodigt al niet 
meer uit tot harder dan 30km per uur. Daar 
waar het de doorstroming ten goede komt, kun 
je tenminste nog opschieten. Het structureel 
terugbrengen naar 30km werkt opstopping. 
Geen verstandig besluit. Maar ik had ook niets 
anders verwacht van dit stadsbestuur dat louter 
bakfietsen propageert. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2300-
0865 

Enthousiast bekeek ik de kaart met het 
voorgestelde 30 km- stratenstelsel van 
Amsterdam. 
Hierbij viel me op dat de omslag van 50km 
naar 30 km in IJburg op de IJburglaan ter 
hoogte van de Cas Orthuiskade gebeurt. 
Aangezien nu al vaak auto‘s komende vanaf 
Haveneiland bij de Schokkerdijk door rood 
rijden, vraag ik me af of niet beter ter hoogte 
van de Heremabrug, het Sluishuis of de 
snelwegafrit de 30km zone kan beginnen en 
ouders ook hierdoor hun kinderen aan de juiste 
fietspadkant kunnen laten fietsen. Tot nu wordt 
het oversteken bij het stoplicht ter hoogte van 
de Schokkerdijk begrijpelijkerwijs door ouders 
ontmoedigd omdat er geregeld iemand door 
rood schiet. Succes met de omzetting. 

Gelet op het afwegingskader en geen 
stedelijke omgeving op deze plek zien wij geen 
aanleiding om 30 km/u in te voeren op dit deel 
van de IJburglaan 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2306-
7633 

Op Westerdoksdijk en exit route naar A10 moet 
50 km behouden blijven. Terug naar 30km is 
daar onnodig (extreem veilige route) en 
nodeloos vertragend voor verkeer en zal 
opstoppingen veroorzaken. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 
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uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2318-
5625 

Het plan steun ik zeker. Ook de ‘big bang’ om 
het in één keer voor heel Amsterdam in te 
voeren is een goede keuze. Over de 
handhaving maak ik me minder zorgen dan 
anderen omdat een minderheid van brave 
burgers die zich wel aan de maximumsnelheid 
ervoor zorgt dat anderen gedwongen worden 
zich te conformeren. In de nacht zal dat helaas 
minder werken, dat is dan wel een zorg.  
 
Wel wil ik vijf punten maken: 
- De Kostverlorenstraat moet niet langer een 
racebaan zijn 
- het 2-richtingsverkeer in de 30km-zones moet 
1-richtingsverkeer met bredere stoepen worden 
- er moeten minder uitzonderingen voor de 
snorfiets om naar de rijbaan te gaan 
overblijven en 
- ik heb zorgen over het geloof in heil van 
fietsstraten (liever meer onverplichte 
fietspaden).  
- overal 30 graag 
 
1. Kostverlorenstraat niet langer een racebaan 
 
Als inwoner van de Staatsliedenbuurt fiets ik 
dagelijks meerdere malen door de 
Kostverlorenstraat. Deze straat wijkt af van de 
inrichtingsprincipes die horen bij 30km/u zoals 
die nu al gelden in de Van Hallstraat, dat is in 
het verlengde van deze straat over de brug. 
 
De inrichting van de Van Hallstraat is wat mij 
betreft een geniale vondst om te voorkomen 
dat een recht stuk als een racebaan wordt 
gebruikt, zoals vroeger het probleem was hier. 
 
Helaas is de Kostverlorenstraat ingericht als 
korte racebaan. Je merkt het als de bus hier 
haltert bij de klassiek ingerichte bushalte; een 
uitwijkplaats aan de rechterkant van de weg. 
De automobilisten die achter de bus hebben 

Bedankt voor uw steun voor het plan. Met 30 
km/u in de stad gaan we het aantal ongelukken 
en vooral de impact van die ongelukken 
verminderen. De snelheid van 30km/u zorgt 
ook voor een betrouwbaarder verkeersnetwerk 
(rustiger verkeer en minder ongelukken). Dat 
maakt ook gezamenlijk gebruik door de 
verschillende verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. In dit kader is er specifiek voor 
gekozen alle wegen in het stedelijk gebied naar 
30 km/u te brengen, op enkele uitzonderingen 
na (o.a. wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt 
een lagere snelheid voor meer 
verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wat betreft 
doorgaande wegen met 50 km/u-wegen merkt 
het college op dat er ontsluitingswegen blijven 
bestaan in dit voorstel. Daar wordt alleen geen 
50 km/u meer gereden, maar 30 km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
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moeten wachten bij elke halte in de Van 
Hallstraat laten met het gaspedaal allemaal in 
meer of mindere mate de accumulatie van hun 
ongeduld merken. Alle automobilisten achter 
de bus willen de bus (eindelijk!) inhalen voor 
die weer optrekt, al vanaf de Haarlemmerstraat 
“zitten ze er achter vast.” 
 
De buschauffeurs vertrouw ik voor geen cent 
want toen ik nog een kinderwagen duwde 
moest ik hier vaak overstappen op tram 3. 
Tussen bus en stoeprand gaapt dan ruim een 
meter, nooit komt de bus netjes langs de stoep 
uit, zoals ik al schetste. Zelf tilde ik de baby in 
kinderwagen, boodschappentassen en broertje 
in 1 beweging op om ze op de stoep te zetten, 
maar niet alle ouders, zoals mijn vrouw, lukt 
dat. Als je het in etappes doet vrees je altijd dat 
de buschauffeur vertrekt terwijl je maar 1 van 
de 2 kinderen buiten de bus hebt. Mede-
passagiers gaan dan schreeuwen tegen de 
chauffeur dat hij de deur weer open moet 
gooien. 
 
Daarom moet deze bushalte net zo ingericht 
worden als die in de Van Hallstraat, met 
bijbehorende comfortabele verhoogde 
stoeprand. Dan rij je gewoon naar buiten met 
kinderwagen. Met een fietspad aan de 
rechterzijde erlangs en niet te passeren voor 
het autoverkeer. Dat betekent dat de bushalte 
in de andere richting, de stad uit, ernaast moet 
komen te liggen (link 2). Net als in de Van 
Hallstraat. Dat is ook goed omdat scholieren 
niet de moeite nemen om om te lopen voor de 
voetgangersoversteek. De bushalte krijgt dan 
ook een voetgangersoversteekplaats natuurlijk. 
De scholieren steken nu overal de straat over 
in de buurt van die bushalte (link 3). 
 
2. Tweerichtingsverkeer in 30km-zones 
afschaffen 
 
In mijn woonbuurt in de Staatsliedenbuurt geldt 
een 30km/u zone, zoals in het grootste deel 
van Amsterdam. Opmerkelijk aan deze buurt is 
dat er geen eenrichtingsverkeer geldt maar er 
tweerichtingsverkeer is ingevoerd. Daar hoort 
ook een bredere rijbaan bij dan dan nodig is 
voor eenrichtingsverkeer. In een autoluwe stad 
heeft de auto dat niet nodig, de stoepen 
moeten juist breder worden! Daarom ligt het 
voor de hand om een verkeerscirculatieplan 
voor de buurt op te stellen en aan de zonnige 
kant van de straat de stoep te verbreden. Daar 
willen buurtbewoners op de stoep zitten, 
kinderen willen er spelen. 
 
4. Meer onverplichte fietspaden 
 
Ik maak mij grote zorgen voor de vrijliggende 
fietspaden waar ik met mijn kinderen intensief 

verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Dank voor uw suggesties. 
 
 
 
De veiligheid van fietspaden is inderdaad een 
onderwerp waar we goed naar kijken nu de 
drukte steeds meer toeneemt. 
 
Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
 
Voor een aantal trajecten is de overweging de 
snorfiets inderdaad ook naar de rijbaan te 
brengen nu het daar 30 km/u wordt. 
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gebruik van maak in de stad. Met veel moeite 
hebben we de snorfietsen ervan af gekregen 
zodat het er weer prettig fietsen is. Bepaald 
nog niet perfect, maar al wel beter dan het 
was. Je wordt er niet meer opzij gewerkt door 
intimidatie. Ze gaan zelf de rijbaan op.  
 
De fietsstraat wordt vaak gezien als oplossing, 
maar dat is het niet. Op een fietsstraat fiets je 
niet alleen weer samen met die snorfietsen, 
maar ook met bromfietsen, motorfietsen en 
automobilisten die helemaal niet gewend zijn 
om rekening te houden met fietsers omdat ze 
gewend zijn dat fietsers overal in Nederland op 
fietspaden fietsen. In woonbuurten met straten 
zonder fietsers merk je al dat ze geen geduld 
hebben met fietsers. De technologie van de 
auto is er nu eenmaal op ingericht om je af te 
sluiten van voetgangers en fietsers. Vooral de 
populaire SUV-modellen zijn heel erg wat dat 
betreft, hoog op de wielen een geïsoleerde 
cocon.  
 
Een oplossing waar ik mee kan leven is om de 
vrijliggende fietspaden onverplicht te maken. 
Massa’s fietsers blijven dan gewoon veilig 
fietsen, maar snelle fietsers en andere lichte 
elektrische voertuigen kunnen dan de rijbaan 
op waar 30km zal gelden. Het nieuwe 30km/u 
regime maakt dat mogelijk. Dat heeft twee 
voordelen: automobilisten moeten rekening 
houden met fietsers (die zelf voor de rijbaan 
kiezen) waardoor ze de snelheid moeten 
matigen en de drukte op het fietspad wordt 
verlicht, vooral omdat de snelheidsverschillen 
er zullen afnemen. De fietsers met een 
gemiddelde snelheid blijven op het fietspad, de 
gehaaste racefietsers, e-bikes en dergelijke 
kunnen de rijbaan op uit vrije keuze.  
 
Het introduceren van onverplichte fietspaden 
hoeft niet zoals de maatregel SNOR of 30km/u 
met een ‘big bang’ maar kan met pilots en stuk 
voor stuk, met zorgvuldige monitoring en waar 
nodig ondersteunende maatregelen. 
 
5. Overal 30 
 
Een ieder die kijkt op de kaart met straten die 
30 worden zal het gelijk opvallen dat er een 
‘dolksteek’ in het centrum van Amsterdam te 
zien is. Enkele straten zijn uitgezonderd. Het is 
wel een ‘wens’ ze 30 te maken, maar het is 
onduidelijk waarom dat niet gelijk kan. Alles 
moet in het werk worden gesteld om ook die 
wegen 30 te maken. Van Amstelstation tot de 
Leeuwarderweg. Van de Westerdoksdijk tot de 
Zeeburgerdijk. De inrichting van deze wegen 
voldoet nog niet aan de criteria voor 30km/u, 
maar dan is het zaak om deze wegen aan te 
passen. Als 30km gaat gelden vanaf 
Noorderpark dan kan daar ook mooi het 
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verkeer gedoseerd de stad in gelaten worden 
zodat er geen files in de tunnel ontstaan (dat 
wil Rijkswaterstaat niet). Beide tunnelbuizen 
van de IJ-tunnel kunnen dan makkelijk 
enkelbaans worden en aansluiten op de Prins 
Hendrikkade met een rotonde op 
maaiveldniveau. De hele tunnelmond eronder 
kan dan omgetoverd worden tot een stadspark. 
De ruimte die vrij komt in de tunnelbuizen kan 
gebruikt worden door een ‘people mover’ over 
een verhoogd niveau rondjes te laten rijden 
vanuit dit nieuwe park naar metrostation 
Noorderpark. Fietsers en voetgangers krijgen 
dan een eigen verbinding onder het IJ door, 
daar is behoefte aan. De rotonde op de Prins 
Hendrikkade geeft dan verkeer gedoseerd via 
een afslag voor de brandweerkazerne langs 
door aan de Valkenburgerstraat en verder. 
Tweerichtingsverkeer daar zodat de 
Foeliestraat aan de andere kant van het park 
een fietspad kan worden. 
 
3. Snorfiets meer naar de rijbaan 
 
De snorfiets kon binnen het project SNOR niet 
overal naar de rijbaan. Volgens 
https://www.amsterdam.nl/snorfiets-
rijbaan/kaart-snorfietsers/ gaat het om: 
 
Transformatorweg, Spaarndammerdijk, 
Tasmanstraat, Van Diemenstraat, 
Westerdoksdĳk, De Ruijterkade, Piet Heinkade, 
Panamalaan, Zeeburgerdĳk, Mauritskade, 
Stadhouderskade, Nassaukade, Houtmankade, 
Prins Hendrikkade (tussen Centraal Station en 
Kattenburgerstraat), Kattenburgerstraat, 
Valkenburgerstraat, Weesperstraat, 
Wibautstraat, Gooise weg, Amsterdamse Brug, 
Schellingwouderbrug, Zuiderzeeweg (tussen 
de Amsterdamse Brug en de 
Schellingwouderbrug), IJburglaan. 
 
En daarvan wordt volgens 
https://maps.amsterdam.nl/30km/ een deel 
30km (of het is de wens). De enige straten die 
50 blijven en waar de snorfiets niet op hoeft 
zijn dan: 
 
Transformatorweg, Tasmanstraat, Van 
Diemenstraat, Westerdoksdĳk, De Ruijterkade, 
Piet Heinkade, Panamalaan, Gooise weg, 
Amsterdamse Brug, Schellingwouderbrug, 
Zuiderzeeweg (tussen de Amsterdamse Brug 
en de Schellingwouderbrug), IJburglaan. 
 
Daarom vraag ik vanuit de actiegroep Geef het 
Fietspad Terug! (Waar ik deel van uit maak) of 
de snorfiets overal naar de rijbaan kan door de 
uitzonderingen op te heffen. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

2319-
1861 

Het instellen van 1 rijbaan bij het 
Namenmonument toont aan dat de 
Weespestraat prima af kan met twee rijbanen 
i.p.v. de huidige vier. Er zijn geen extra 
opstoppingen of files geweest de afgelopen 
maanden. 
Met 1 rijbaan is 30km per uur ook logisch voor 
alle weggebruikers en blijft onze stad netjes 
bereikbaar. Ook de luchtkwaliteit zal 
verbeteren en het geluidsoverlast van verkeer 
zal afnemen. Een win-win situatie. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 weg opgenomen. Het versmallen van de 
Weesperstraat is geen onderdeel van dit 
project. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2342-
4606 

Heel graag steun ik als bewoonster aan de 
Scheepsbouwweg in Noord, het voornemen 
van de gemeente om in de straat een 
maximale snelheid van 30km/uur in te voeren.  
 
Dit om het afnemen van de snelheid, het 
vergroten van onze veiligheid en het verkleinen 
of stoppen van de geluidsoverlast te realiseren.  
 
Sinds onze komst hier (voorjaar 2019) hebben 
wij de gemeente over de onveilige 
verkeerssituatie geïnformeerd, zijn er acties 
ondernomen door zowel buurtbewoners als de 
gemeente. Het plaatsen van de haag tussen 
fietspad en stoep heeft de veiligheid op de 
stoep gelukkig vergroot en daar ben ik 
dankbaar voor. Helaas heeft het plaatsen van 
de drempels niet het beoogde resultaat 
behaald: bussen denderen er overheen en nog 
met even hoge snelheid als tevoren. Tot aan 
het trillen van onze woningen en de stoep voor 
en bestrating in de achtertuin aan toe. 
Schandelijk. Personenauto’s scheuren tussen 
de drempels door, het lijkt wel een sport om dit 
zo behendig mogelijk te doen. Supergevaarlijk.  
Beste gemeente, grijp alstublieft in! Het maakt 
het wonen hier onaangenamer voor 
volwassenen, kinderen en dieren.  
 
Ik zie uit naar een positieve reactie en passend 
besluit uwerzijds. 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2355-
4120 

Ik ben er erg voor om een aantal wegen 50km 
te laten, anders is er veel te congestie in de 
stad, ik denk in het bijzonder aan de 
Nassaukade, Overtoom en S110 langs de 
Amstel!! 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
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op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2363-
4951 

Ik ga akkoord met het voorstel, zonder het 
ingezien te hebben. Dit had al veel eerder 
moeten gebeuren! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2368-
5401 

Ik woon op het Oosterdok aan de Prins 
Hendrikkade en wil graag een zienswijze 
indienen met betrekking tot het plan 30 km/u in 
de stad. Onze straat blijft als uitzondering een 
50km/u straat. Hier ben ik het niet mee eens. 
De prins Hendrikkade is een hele drukke 
straat, waar hard wordt gereden. Soms staat 
het er urenlang vast. Dit zorgt voor een vieze 
en onveilige (woon)omgeving.  
 
Een Prins Hendrikkade met een maximum 
snelheid van 30km/u kan heel anders ingericht 
worden dan een straat geschikt voor 50km/u. 
Het verder verminderen van streekvervoer 
zorgt voor een nog lagere verkeersbelasting. 
 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om werkelijk 
een boulevard te creëren met brede trottoirs en 
veel groen. Kortom een mooie, veilige en 
gezonde straat die eer doet aan de 
monumentale bebouwing en het uitzicht over 
het Oosterdok. 
 
Ik hoop daarom dat er voor de Prins 
Hendrikkade geen uitzondering zal worden 
gemaakt en er plannen komen voor 30 km/uur 
en meer groen. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2377-
9886 

Ik ben het hier niet mee eens. De wegen zijn al 
veel te druk en een lagere snelheid zal dit niet 
oplossen. Andere/meer verkeerd afspraken in 
bepaalde gebieden kan wel een oplossing zijn. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken) Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

2386-
5936 Ik vind dit fantastisch. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2402-
3109 Te veel lawaai auto's en motoren. Dank voor uw inspraak. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2402-
7553 

Op de doorgaande wegen graag 50 km p/u 
aanhouden. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2406-
7452 

Onlangs verhuisde ik naar de Ridderspoorweg 
in Amsterdam Noord. Buiksloterham is een 
buurt in wording, met duurzame ambities en 
een ambitieus herinrichtingsplan. Het zou 
daarbij passen als er iets gedaan wordt aan de 
aanzienlijke verkeersoverlast op de weg. Er 
wordt te hard gereden, en het verkeer maakt, 
door het ontbreken van veel groen in deze 
nieuwe straat, bovengemiddeld veel lawaai. Ik 
steun het voorstel om de maximumsnelheid op 
deze weg te verlagen tot 30 km per uur. Er zal 
dan echter wel ook gehandhaafd moeten 
worden, want momenteel wordt ook de huidige 
beperking van 50 km per uur veel te vaak 
ruimschoots overtreden. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2413-
9808 

Ik zou heel graag willen dat er 30km als 
maximum snelheid gaat gelden bij de Van 
diemenstraat. Veiliger & rustiger! 
Steken veel kleine kinderen over, en mensen 
rijden absurd hard. onnodig. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 
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uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2442-
5116 

Niet mee eens! Het is bijna niet fijn meer om te 
rijden als automobilist. Creëer veilige 
fietspaden, aparte wegen voor scooters. Maar 
dit slaat nergens op 

Amsterdam heeft een bredere fiets- en 
verkeersveiligheidsaanpak, waar 
fietsinfrastructuur onderdeel van is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2457-
4198 

Ten eerste vraag ik mij af wat de wettelijke 
basis vormt van de GOW 30 (en dan heb ik het 
niet over CROW-richtlijnen, maar over wetten). 
 
Ten tweede vraag ik mij af of de zebrapaden 
gehandhaafd kunnen worden en zo ja, wat dat 
betekent voor de wettelijke aansprakelijkheid 
van gemeente en weggebruikers. 
 
Ten derde vraag ik mij af wat dit betekent voor 
het OV. Met name het 
busvervoer in Nieuw-West en Noord zal trager 
worden, met als neveneffect 
dat het GVB meer uit moet geven om hetzelfde 
voorzieningenniveau in 
stand te houden. 
 
Daarnaast wijs ik u erop dat het alleszins 
onzeker is of de Wet Lokaal Spoor het toestaat 
dat op trambanen die niet geheel zijn 
afgescheiden van de rijbaan een hogere 
snelheid mag worden gereden. 

Uitgangspunt in de huidige verkeerswetgeving 
is dat binnen de bebouwde kom een 
maximumsnelheid geldt voor motorvoertuigen 
van 50 km/uur. Dat neemt niet weg dat de 
wegbeheerder B&W voor gemeentelijke wegen 
bevoegd gezag zijn om op basis van art 15 
Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit 
te nemen waarmee een maximumsnelheid van 
30 km/uur wordt ingevoerd.  
Het verkeersbesluit moet strekken tot een van 
de in artikel 2, lid 1 en 2, van de 
Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen. 
De motivering om een dergelijke snelheid in te 
voeren passen binnen deze belangen. 
 
Bij een juiste en zorgvuldige uitvoering van de 
te nemen maatregelen - bijvoorbeeld wel of 
niet handhaven van zebrapaden- heeft dit geen 
gevolgen voor de wettelijke aansprakelijkheid 
 
Enkele routes voor met name buslijnen zullen 
inderdaad wat trager worden. De gemeente 
overlegt met de Vervoerregio en de 
vervoerbedrijven hoe deze effecten verminderd 
kunnen worden en hoe dit nadeel eventueel 
gecompenseerd kan worden. Daarnaast zijn 
vrije tram- en busbanen uitgezonderd van 30 
km/u en zonderen we bij invoering ook enkele 
routes uit. 
 
De wet lokaalspoor bevat geen bepalingen die 
zien op de toegestane snelheden van 
tramvoertuigen op trambanen. Wanneer er 
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geen sprake is van een trambaan die fysiek is 
afgescheiden van de rijbaan waar het overige 
verkeer rijdt, moet de tram zich houden aan de 
maximumsnelheid die voor het overige verkeer 
geldt. Wanneer sprake is van een trambaan die 
wel fysiek is afgescheiden van het overige 
verkeer, mag daarop met een afwijkende 
(hogere) snelheid worden gereden. Zoals 
hiervoor aangegeven is dat een bevoegdheid 
van B&W. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2457-
4807 

Slecht plan. 30 is verschrikkelijk en niet te 
doen. Prima voor de kleine straatjes in de 
binnenstad of smalle straatjes in de 
woonwijken, maar niet voor de doorgaande 
wegen waar bijvoorbeeld trams en bussen ook 
rijden. 

Een lagere snelheid heeft veel positieve 
effecten op de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in de stad. In steden waar dit is 
ingevoerd blijkt het goed te werken. Voor het 
OV geldt dat dit ook mee moet met de lagere 
snelheid, behalve op die trajecten waar een 
vrije tram/busbaan is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2462-
7075 

Er wonen veel kinderen in de directe 
omgeving, die hier ook naar school, opvang, 
vriendjes en speeltuin gaan. Daarom moet de 
Van Diemenstraat naar de 30km/u. 
Groeten, 
N. RB 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2464-
3477 

2e reactie  
 
Ik vind het een prima idee en als het de 
verkeersveiligheid ten goede komt dan liever 
vandaag dan morgen.  
Maar zie ook mijn eerdere reactie,. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

2471-
4689 

Heel goed plan. Meestal kan er al niet hard 
gereden worden, dit maakt duidelijk dat het ook 
niet gewenst is. 
 
Voor verkeersveiligheid. Svp niet als excuus 
gebruiken fietspaden op te heffen. Fietspaden 
moeten blijven. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Het weghalen van fietspaden zal niet gebeuren 
vanwege het verlagen van de snelheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2476-
7758 

Wonend en werkend aan de S100 
(Nassaukade 61 A t/m V en 62) staat onze 
woongroep met 17 bewoners in 17 
appartementen. Op de begane grond is 
Kinderdagverblijf Prinses Irene gevestigd daar 
verblijven dagelijks circa 90 kinderen en 15 
personeelsleden. 
 
Wij steunen de 30 km plannen van harte. 
 
Handhaaf vaker, dit gebeurd nu zelden of 
nooit. Er is ook veel geluidsoverlast van 
motoren, scooters en auto's, controleer op hun 
type toegestane uitlaat. 
 
En maak ook de trambaan 30km want taxi's en 
politieagenten gebruiken het regelmatig als 
racebaan. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 
 
Taxi's zijn een belangrijke vorm van aanvullend 
vervoer. Om die reden mogen taxi's met een 
ontheffing ook van de vrije tram- en busbaan 
gebruik maken. In dit plan wordt dit als 
uitgangspunt genomen. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

2477-
0585 

Top plan! De auto's razen hier voorbij (max is 
50 maar de meesten rijden 60+). Heerlijk en 
een stuk veiliger als dat straks niet meer het 
geval is. Alles valt of staat wel met 
handhaving/flitspalen, iedereen zal gewend zijn 
om bepaalde rechte stukken te scheuren, en 
dan voelt 30 opeens heel langzaam. Denk dat 
mensen hard blijven rijden als ze weten dat ze 
toch geen boete krijgen, zeker op de wat 
grotere wegen aan de rand van de stad. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2491-
8727 

GOED PLAN - liefst per direct in te voeren - al 
is het maar om al die leerlingen van al die 
scholen in de stad die dagelijks naar school 
fietsen nog beter te beschermen. Auto’s 
motoren en scooters rijden veels te hard. EN 
dan ook gelijk en alle dagen STRENG 
handhaven - Amen 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2497-
7606 

Prima plan voor het centrum van de stad. 
Buiten het centrum zou ik iets selectiever 
hiermee omgaan. Bijvoorbeeld de 
Wibautstraat, de Beneluxbaan, 
tweebaanswegen uitgezonderd wellicht. Verder 
wordt er al RUIM voldoende autootje gepest in 
de hoofdstad. Ik als invalide word dagelijks 
geconfronteerd met een tekort aan invalide 
parkeerplaatsen. En ik rijd in een volledig 
elektrische personenauto. Voor elektrische 
auto's zouden ook meer uitzonderingen 
gemaakt moeten worden om mensen hun 
benzinebak de deur uit te laten doen.  

Wegen met 2x2 rijbanen worden uitgezonderd 
in het voorstel. Met drempels zijn we 
terughoudend op gebiedsontsluitingswegen, 
maar we nemen wel maatregelen om de 
snelheid zoveel mogelijk af te dwingen. Wat 
betreft de andere punten: Amsterdam werkt toe 
naar volledig uitstootvrij vervoer in 2030 binnen 
de bebouwde kom. Tot slot blijft in de stad altijd 
ruimte voor de auto, ook (en juist) voor 
gehandicaptenparkeerplaatsen. 
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Maar ik zou alleen nog willen zeggen: pas op 
met wegen waar je 30 kmpu gaat invoeren 
waar door de inrichting en de lengte makkelijk 
50 gereden kan worden. Het invoeren van 
serieuze drempels is ook een idee hè?! Van 
die drempels waar je schokbrekers van door je 
voorklep springen als je te hard rijdt. Balkjes 
zeg maar.  
Succes! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2508-
3590 

Het voornemen om 30 km/pu in te stellen in 
Amsterdam is een goede eerste stap op weg 
naar een meer duurzame en veilige stad. 
Ik ben het er echter zeer mee oneens dat in dit 
plan de Wibautstraat achterwege blijft, en hier 
50 km/pu zal blijven gehandhaaft. 
 
Duurzaamheid; 
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit op 
geen enkele manier te rechtvaardigen. De 
uitstoot zal drastisch omlaag moeten. De door 
Brussel gestelde norm wordt nog steeds niet 
gehaald. En hiervoor moet er júíst in de grotere 
straten met veel uitstoot - zoals onder andere 
de Wibautstraat - een snelheidsbeperking 
komen. Anders haalt het per saldo dus nog niet 
veel uit. 
 
Verkeersveiligheid; 
De verkeersveiligheid in de Wibautstraat is 
uitermate slecht. Als bewoner van een zijstraat 
van de Wibautstraat en ex-voorzitter van de 
belangenvereniging in de Weesperzijdebuurt 
ben ik helaas maar al te goed bekend met de 
vele schrijnende getallen van (ook dodelijke) 
ongevallen van met name voetgangers. Een 
snelheidsbeperking zal zorgen voor een beter 
overzicht voor bestuurders en voetgangers, 
maar vooral ook voor een kortere remweg. 
Ergo: minder ongevallen.  
 
Een goede oplossing om dit te realiseren is 
door één weghelft voor personenverkeer te 
reserveren, de andere rijweg voor 
ambulance/politie, vrachtverkeer, elektrische 
taxi’s.  
 
Zet nu alstublieft die broodnodige stap naar 
een écht duurzame en veilige stad, en maak 
dus ook in de Wibautstraat 30 km/pu de norm. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. In dit kader is er specifiek voor 
gekozen alle wegen in het stedelijk gebied naar 
30 km/u te brengen, op enkele uitzonderingen 
na (o.a. wegen met 2x2 rijstroken). Op basis 
van de huidige inrichting (deels bebouwing op 
afstand, 2x2, oversteken geconcentreerd bij 
kruispunten met verkeerslichten) is de 
Wibautstraat in het plan als 50 km/u weg 
opgenomen. Als stad werken we met Actieplan 
Schone Lucht aan meer maatregelen om de 
uitstoot in de stad verder terug te dringen en 
ook de ontwikkeling van schonere motoren 
gaat in de nabije toekomst een belangrijk 
verschil maken. Naast het plan '30 in de stad' 
werken we ook door aan de aanpak van 
gevaarlijke kruispunten en routes. Onveilige 
kruispunten worden door de gemeente 
onderzocht en aangepakt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2510-
5427 

Ik spreek hierbij mijn steun uit voor het 
verlagen van de maximum snelheid naar 30 
km/u van o.a. de Ridderspoorweg. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
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maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2512-
0253 

Een verademing dat u Amsterdammers 
binnenkort max. 30 kilometer laat rijden. Gaat u 
dat alstublieft wel goed handhaven? Kom 
alvast eens langs op de Stadionweg richting 
Stadionplein, het is een helaas stadssnelweg.  
Vooral motoren houden zich niet aan de regels, 
zowel qua snelheid als geluid. Als de 
Gemeente Amsterdam daar zou komen 
controleren kunt een vermogen verdienen! 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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2516-
0482 Amsterdam 30km! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2529-
1792 

Ik zou graag zien dat de Ridderspoorweg een 
30km/u weg wordt. Er wordt hier vele malen 
per dag met snelheden van 50-65km/u voorbij 
gereden met de hoeveelheid kleine kinderen is 
dat simpelweg onverantwoord en onnodig. 
 
Mocht er de mogelijkheid zijn om op 
geluidsoverlast te handhaven middels een 
"geluids fliter", ja die bestaan tegenwoordig 
(https://www.rd.nl/artikel/898871-herrieflitser-
mogelijk-wapen-in-strijd-tegen-overlast-door-
motoren) zou dat ook heel fijn zijn. Het gebeurd 
dagelijks dat normale normen worden 
overtreden. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30km/uur gaan. Bij invoering gaan we vooral 
inzetten op communicatie en handhaving. Het 
herinrichten van de Ridderspoorweg valt buiten 
de scope van het plan 30 km/u in de stad. Bij 
de invoering van 30 km/u in de stad wordt wel 
gekeken of kleine aanvullende maatregelen 
nodig zijn op een aantal locaties, dit kunnen 
drempels zijn maar ook andere maatregelen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2534-
8785 

Zinloos deze maatregel, men houdt zich 
geeneens aan de 50 km/uur, laat staan 30. M.i. 
ligt daar het grootste probleem. Naast het feit 
dat het tot een slechtere doorstroming en veel 
frustraties zal leiden in het verkeer wat de 
verkeersveiligheid niet bepaald bevordert. 
 
Beter kan er eerst gefocust worden op het 
handhaven van de 50km per uur (in mijn straat, 
op de stadhouderskade etc komt er met 
regelmaat een auto of motor met 70 km per uur 
langs geracet) + het veiliger maken van 
bepaalde kruispunten. Daar valt nog een hele 
grote slag te slaan. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Onveilige kruispunten worden door de 
gemeente onderzocht en aangepakt. 
Daarnaast zijn wij van mening dat het verlagen 
van de maximumsnelheid de verkeersveiligheid 
sterk kan verbeteren. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

2544-
8297 

De Nassaukade is een racebaan en wordt 
beschouwd als een tweede ring. Het helpt ook 
niet dat de naam S 100 wordt gehanteerd i.p.v. 
Nassaukade 

De Nassaukade is inderdaad onderdeel van de 
zogenoemde Centrumring. Dat zal ook na 
invoering van 30 km/u het geval zijn. Wel willen 
we met verschillende maatregelen ook hier de 
snelheid omlaag brengen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2549-
7795 

Verkeersregels bedenken blijkt een leuk 
tijdverdrijf, zolang men maar beseft, dat 
verkeersbeleid zonder stelselmatige 
handhaving geen schijn van kans heeft. 
 
Het is daarom verbazingwekkend met welke 
hardnekkigheid Amsterdam nieuwe 
verkeersregels invoert. 
 
Eerder werden alle brommende voertuigen van 
het fietspad naar de rijbaan verwezen, wat 
intussen alleen al door het ontbreken van 
handhaving een flop is geworden.  
Hoogst zelden is een verwarde brommer op de 
rijbaan te bezichtigen en dat is dan doorgaans 
een 50+er. 
 
 
Voor Amsterdam is er wat het verkeer aangaat 
maar één oplossing: verbied al het autoverkeer 
in de binnenring, met een uitzondering voor 
bewoners en voor bedrijven, die daar zijn 
gevestigd, bestellingen moeten afleveren of 
werkzaamheden moeten verrichten. 
 
Dat komt zowel de bereikbaarheid als de 
veiligheid ten goede.. 
 
Een 30 km-regel instellen is volstrekt zinloos, 
zolang er niet wordt gehandhaafd. 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. Dit zorgt voor 
meer ruimte voor ontmoeten en groen. Geheel 
autovrij zijn we terughoudend in, omdat dit leidt 
tot minder goede bereikbaarheid. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2559-
5512 

Ik ben van mening dat de Van Diemenstraat 
door de drukte, uitstoot en geluidsoverlast van 
het autoverkeer naar de 30 km zou moeten. Dit 
zou anders gemiste kans zijn. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
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aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2561-
4314 

Ik ben vóór het verlagen van de maximum 
snelheid in de stad naar 30 km per uur. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2584-
4080 

De wibautstraat hoort al jaren tot de meeste 
vervuilende en luidruchtige straat van 
Amsterdam, een racebaan bovendien. 30 km 
per uur zou ook hier de norm moeten zijn. Wij, 
de omwonenden, vragen dat met nadruk (nog 
liever: eisen dat) van het stadsbestuur.  
Zodat ook deze buurt leefbaarder wordt en de 
lucht schoner.  
Amsterdams stadsbestuur: denk aan de 
bewoners!!!! 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2585-
2385 

Ik vind het een heel goed plan. Als dit plan 
wordt uitgevoerd, zal dat een zegen zijn voor 
de luchtkwaliteit. Bovendien is het een stap in 
de goede richting wat geluidsoverlast betreft. 
Duizenden Amsterdammers hebben elke dag 
last van verkeersherrie.  
 
Het kan echter alleen werken als de wegen 
zodanig worden aangepast, dat het niet 
uitnodigt tot hard rijden. Op dat punt valt er nog 
zeer veel te doen, en het succes van het plan 
staat of valt met de aanpak daarvan. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Met bebording en 
markering maken we duidelijk wat de 
toegestane snelheid is. Het volledig 
herinrichten van wegen doen we niet bij 
invoering. Wel kijken we of kleine aanvullende 
maatregelen, zoals drempels, ribbelstroken of 
versmallingen nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2612-
0368 

Ik ondersteun uw beleidsvoornemen over het 
plan 30km/u in de stad. Een goed stap voor het 
verbeteren van de leefbaarheid van de stad, en 
de veiligheid in het verkeer.  

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
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Neem alstublieft mee uw ervaring met recent 
ingevoerde regelgeving inzake brommers en 
snorfietsen. Geen handhaving heeft tot gevolg 
dat de veiligheid verslechterd! En is slecht voor 
u als wetgever, de politie, de handhavers en de 
fietsers in de stad.  
 
Indien u de regel invoert zorg vooraf ervoor dat 
er instrumenten of middelen zijn om de regel te 
handhaven, anders niet doen! 

maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2613-
4578 

Er staan heel erg veel woonhuizen aan de 
Westerdoksdijk en gezien het aantal auto’s dat 
via deze weg de stad in en uit rijden is het zeer 
wenselijk de maximum snelheid te verlagen. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2623-
1246 

Graag de van Diemensttaat meenemen als 30 
km weg. Is daar nu te gevaarlijk en er zijn veel 
kinderen die daar lopen en fietsen. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
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wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2625-
2455 

Ik ben helemaal voor de Max 30 km regel. Ik 
woon aan de wibautstraat en ervaar veel 
overlast van auto’s/motors. Max 30 km is goed 
voor het milieu, goed voor de buurt en goed 
voor de toekomst van Amsterdam! 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2635-
9811 

Mijn idee is, maak het centrum autovrij 
Meer eenrichting verkeer wegen, het verkeer 
komt nu van meerdere kanten. Zeker bij drukte 
leidt dat tot verwarring en moet je ogen van 
voren en achteren hebben. 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. 
Circulatiemaatregelen en eenrichtingsverkeer 
horen hierbij. Dit zorgt voor meer ruimte voor 
ontmoeten en groen. Geheel autovrij zijn we 
terughoudend in, omdat dit leidt tot minder 
goede bereikbaarheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2643-
5119 

Met enthousiasme las ik over het voornemen 
om per 2023 in heel amsterdam de maximum 
snelheid naar 30 km/u te brengen. Ik hoop dat 
u niet alleen tekentafel maatregelen neemt, 
maar ook in de praktijk gaat bekijken waar en 
wat de problemen zijn. Mijn ervaring is dat veel 
weggebruikers momenteel op veel plekken al 
minder dan 50 km/u rijden. De minderheid 
echter die graag harder wil (vaak taxi's en 
jonglui in opgevoerde volkswagens, bmw's, 
mercedessen, audi's, bijna altijd auto's van 
duitse makelij), probeert dan met onbezonnen 
inhaalmanoeuvres en veel getoeter de rustige 
rijder van de weg af te krijgen... Omdat ik langs 
een drukke straat woon (stadhouderskade) heb 
ik veel last van verkeer dat hier met hoge 
snelheid en veel kabaal langsrijdt. Het is 
daarbij opvallend dat overdag, als het druk op 
de weg is, het verkeerslawaai veel minder is 

Bussen en trams moeten ook 30 km/u, tenzij er 
een vrijliggende trambaan is. De gemeente 
kiest ervoor hier de snelheid van het OV op peil 
te houden. 
 
Dank voor uw suggestie. De gemeente kiest 
ervoor de snelheid van het OV op peil te 
houden. Een langere omlooptijd voor bus en 
tram betekent ook vaak hogere kosten. 
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dan op rustige tijden. Op rustige tijden 
(zondagen, avonden en 'snachts) rijdt het 
verkeer veel harder en dan komen ook de 
auto's en motoren met onklaar gemaakte 
uitlaten en opgevoerde motoren tevoorschijn. 
Deze weggebruikers lijken erop uit te zijn 
zoveel mogelijk lawaai produceren en wachten 
tot de files opgelost zijn. 
 
Als uw bedoeling is om de alghele sfeer in de 
stad rustiger te krijgen, een veiliger gevoel voor 
de bewoners te creeeren, dan denk ik dat het 
goed is om te proberen het overlast 
veroorzakende verkeer helemaal uit de stad te 
weren. Dus ook van de doorgaande wegen. 
Ook bussen en trams die met hoge snelheid 
over de vrije trambaan rijden geven een 
onveilig gevoel. Over de langere rij-tijden zou ik 
me niet veel zorgen maken. Ik heb op het 
traject van het tropenmuseum naar de 
haarlemmerpoort vorig jaar zelf een rijtijd proef 
gedaan. De hele binnering rond dus. Een 
afstand van 6100 meter. Een keer met max 50 
km/u daarna en nog een keer met max 30 
km/u. Het gaf slechts 3 MINUTEN VERSCHIL. 
Ik deed deze meting op een zondagochtend, 
dus met weinig verkeer op de weg. Als u 
interesse heeft in deze rij-tijd meting dan wil ik 
u graag verder informeren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2653-
2940 

ja prima plan! Ik hoop dat het ook hebt tegen 
die gruwelijke overlast van lawaaierige motoren 
- bij ons aan de van woustraat zitten we aan de 
achterkant nu al 20 jaar in de verbouwingen 
vanwege de verkoop van sociale 
huurwoningen en aan de voorkant met 
verkeerslawaai - zou best leuk zijn als het wat 
minder werd! 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2658-
1142 

Geweldig dat dit plan uitgevoerd gaat 
worden!!!! 
Wel was ik verbaasd dat het voor de 
luchtkwaliteit niet eens zo veel uit zou maken?! 
Misschien dan toch ook veel wegen afsluiten, 
met uitzondering voor politie-en hulpdiensten. 

Dank voor uw suggestie. Onderdeel van de 
Agenda Amsterdam Autoluw is het aanpassen 
van de circulatie voor autoverkeer. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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2665-
5140 

Goedemorgen, 
 
Wij lezen over het plan om de snelheid op 
diverse plaatsen in Amsterdam terug te 
brengen naar 30 km per uur. De 
Diepenbrockstraat behoort daar ook toe. Daar 
zijn we zeer blij mee. Hulde! 
 
Echter, gaat er ook gehandhaafd worden? De 
maximumsnelheden liggen nu veel hoger dan 
50 km en zeker motoren kunnen kennelijk 
ongestoord (met overschrijding van ieder 
denkbare geluidsnorm) hun gang gaan. 
 
Succes! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2666-
5623 

Ben een groot voorstander van het invoer van 
30 km/uur op alle plekken in de stad waar dat 
vanuit verkeerstechnisch oogpunt mogelijk is. 

Inspreker wordt bedankt voor de ondersteuning 
van het plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2683-
1740 Zsm doen en flitspalen plaatsen ter controle!! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
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meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2685-
8619 

30 kilometer is helemaal goed, MAAR DAN 
WEL in de HELE STAD! 
OOK op de Westerdoksdijk!  
Het is nu al een racebaan. We krijgen 40% 
vervoer erbij met dank aan de gemeente  
We mogen onze mening geven tot 3 oktober, 
maar de gemeente Amsterdam heeft deze 
week al borden laten plaatsen dat de 
Westerdoksdijk gewoon 50km per uur blijft. 
Zie foto's. 
Cosmetische inspraak en geldsmijterij. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2693-
3344 

Op sommige plekken is 30 km per uur een 
goede zsak.  
Het kaartje dat wordt getoont is werkelijk zo 
goedkoop gemaakt !  
Echt weer iets van de Gemeente.  
Ik hoop dat er snel een duidelijke kaart komt, 
met STRAATNAMEN, zodat je snel de eigen 
straat kan vinden ! Met duidelijke lijnen en 
indelingen van wijken.  
Maak er iets meer werk van, dit is geen doen. 

Op maps.amsterdam.nl/30km kunt u een 
digitale kaart vinden waarop ingezoomd kan 
worden. Door met de cursor op een straat te 
gaan staan, wordt de straatnaam 
weergegeven. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2701-
2316 Geweldig plan, zo snel als mogelijk invoeren. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2702-
0721 

Waarom 30km/h wees de eerste en wordt 
anders dan andere steden 40km/h overal in 
amsterdam en voorkom verwarringen gewoon 

Dank voor deze suggestie. Voor een snelheid 
van 30 km/u is gekozen, omdat uit de 
wetenschap blijkt dat bij deze snelheid dodelijk 
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overal binnen amsterdam 40km/h iedereen 
tevreden: bestuurder en de stad. Net als de 
milieu borden 1 keer aangeven bespaart je ook 
borden.  
 
Mvg, 

letsel nagenoeg niet voorkomt. Daarnaast is op 
dit moment 40 km/u als maximumsnelheid 
geen mogelijkheid in de wet. Amsterdam kan 
daar niet van afwijken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2709-
1678 

Ja graag, ik ben hier helemaal voor. Er is zo 
veel geluid en uitlaatgassen, misschien ook 
goed voor de luchtkwaliteit/klimaat. Ik hoop dat 
het lukt met het 30 km plan en steun jullie van 
harte. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2712-
9297 Helemaal vóór! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2715-
7220 

15 ernstig gewonden per jaar, zijn er 15 teveel. 
Maar de aannames en informatie kloppen niet, 
althans daar is geen onderbouwing van. 
 
1) Zijn de 15 ernstig gewonden volledig te 
wijten aan auto's of aan E-bikes of combinaties 
[auto ontwijkt E-bike en ramt bijv. fietser] 
2) 15 ernstig gewonden op bijv. 5.000 serieuze 
ongelukken of 900 miljoen 
verkeersbewegingen etc., is niet veel [nul is 
een onmogelijk doel] 
3) er is geen causaal verband tussen 50/30 KM 
uur en 15 ernstig gewonden 
4) er zijn vele andere oorzaken; bijv fietser 
zonder licht in hevige regen, al fietsend door 
rood licht wordt bijna door taxi geschept [zelf 
meegemaakt], telt dat dan voor 1 ernstig 
gewonde? 
 
Enfin, zoals zo vaak bij de Gemeente 
Amsterdam, niet gedaan: 
1) wetenschappelijke of anderszins grondige 
analyse van het probleem 
2) gevalideerde conclusies 
3) opties afwegen en doorrekenen 
4) keuze aan burgers voorleggen met 
onderbouwing en relatie [30 ipv 50 is een 
minder had klap, tja so what] 
 
IK STEM TEGEN DIT VOORSTEL 

De verkeersveiligheid in Amsterdam moet 
beter. In Amsterdam zijn er jaarlijks circa 900 
ernstig gewonden per jaar en 15 doden in het 
verkeer. Verkeersongevallen hebben 
verschillende oorzaken, waarbij gedrag de 
hoofdoorzaak betreft. De meeste ernstige 
verkeersgewonden vinden plaats op onze 
huidige gemeentelijke 50 km/uur wegen, en 
dan met name op wegvakken, maar ook een 
aanzienlijk deel op kruispunten.  
Oorzaken van verkeersongevallen zijn 
verschillend, van aanrijdingen met een auto, tot 
eenzijdige ongevallen (dat wil zeggen geen 
botsing met een ander voertuig of persoon). 
Onze aanpak op verkeersveiligheid richt zich 
op alle groepen verkeersdeelnemers in de 
stad, dus niet alleen autoverkeer. Ons beleid is 
risicogestuurd, dat wil zeggen gericht op het 
verminderen en voorkomen van ernstige en 
dodelijke verkeersongevallen. Daar past ons 
voornemen voor 30 km/u in de stad bij.  
Uit onderzoek van SWOV 
(https://www.swov.nl/publicatie/naar-een-
algemene-snelheidslimiet-van-30-kmuur-
binnen-de-bebouwde-kom) blijkt dat een 
algehele verlaging van de snelheid van 50 naar 
30 km/u in de stad naar verwachting voor 20 
tot 30% minder slachtoffers zorgt. Snelheid 
speelt bij verkeersongevallen een hoofdrol. 
Ernst ongevallen is afhankelijk van snelheid in 
combinatie met massa. Hoe sneller een 
voertuig rijdt, hoe hoger het risico op 
ongevallen en hoe harder de klap bij een 
botsing. Hoe langzamer een voertuig rijdt, hoe 
beter de bestuurder kan reageren op 
onverwachte verkeerssituaties. Een lagere 
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snelheid zorgt dus voor minder ongevallen. Als 
het toch misgaat, zijn de gevolgen minder 
ernstig. In het steeds drukkere Amsterdam is 
dat belangrijke winst. Door de snelheid op veel 
van deze wegen omlaag te brengen naar 30 
km/u is het risico op ernstig letsel en het aantal 
slachtoffers dus aanzienlijk kleiner. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2731-
2198 

ik juich dit voornemen van harte toe. wat ik niet 
toejuich is dat uitgerekend de Prins 
Hendrikkade buiten beschouwing blijft. Dit is 
zonder twijfel DE racebaan van het Centrum. Ik 
stel voor dat de gemeente is een uurtje komt 
kijken hoe hard hier word gereden, in het 
bijzonder motorrijders die voluit gaan als ze 
oostwaarts vanaf het stoplicht bij het Amrath 
hotel optrekken. Ze halen met gemak 80 km/u. 
Het is echt onbegrijpelijk dat uitgerekend dit 
wegdeel niet tot 30 km wordt teruggebracht, 
zodat de snelheidsduivels hopelijk niet harder 
gaan dan 50.... 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2746-
0630 

I am all for lowering the maximum speed to 
30km/hr in the Wibautstraat. Some drive like it 
is a highway at the moment, with the dangers 
of speeding and traffic accidents to other users, 
noise and pollution. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2761-
7474 

Als het waar is dat het aantal ernstige 
ongelukken hierdoor met 30% kan afnemen, is 
het synisch en misdadig om het pas in 2023 in 
te voeren. 
DOEN! Met ingang van morgen! 
Niet wachten op ambtelijke stroperigheid. 
Een paar schilderploegen die overal 30km op 
de weg kalken 
En desnoods een aantal bloedhonden van de 
belastingdienst lenen voor de handhaving. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2762-
2366 

Ik ben bewoner van westerdoksdijk . 
Heb vee last van verkeerslawaai veroorzaakt 
door (vracht) auto's die te hard rijden.  
Ook is er sprake van luchtverontreiniging 
veroorzaakt door zware (diesel) autoś . 
 
Het beperken van de snelheid tot 30km per uur 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
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zal de geluidsoverlast beperken en ook de 
uitstoot verminderen. 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2768-
6796 

Ik ben het er helemaal mer eens. Verlaag de 
snelheid en controleer meer. Ik fiets dagelijks 
een uur door de stad en het is levensgevaarlijk 
geworden. Vooral de Manixstraat is een 
racebaan. En nergens zie ik boa's of politie. 
Hopeloze situatie zo langzamerhand. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2774-
6268 

Onbegrijpelijk dat de Weesperstraat niet wordt 
meegenomen in de 30 km PU maatregel. Niet 
alleen worden wij als buurtbewoners dagelijks 
vergiftigd door de immense fijnstofuitstoot, de 
weesperstraat wordt ook nog eens gebruikt als 
racecircuit door motoren en auto’s die hier 
eigenlijk niks te zoeken hebben. Ik loop 
meerdere keren per dag over de weesperstraat 
en het is echt heel erg geworden. 
 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 
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Er is nu al vrijwel geen bestuurder die zich aan 
de 50 km regel houdt want er wordt niet 
gecontroleerd, laat staan gehandhaafd. Dat 
laatste is vooral ook onbegrijpelijk. Dwz hoe 
simpel zou het zijn door alleen al maar camera 
controle in te voeren. Dan zouden we meteen 
verlost zijn van de brullende uitlaten van 
motoren en opgefokte autobestuurders. 
Het is hier door het zwaar toegenomen verkeer 
een gevaarlijke en zeer ongezonde 
woonlokatie geworden.  
Al jaren vragen we om maatregelen. Neem nu 
eindelijk eens een beslissing waardoor het 
doorgaand verkeer dat hier feitelijk niks te 
zoeken heeft, echt gedwongen wordt tot 
langzamer rijden. En dan niet door alleen wat 
snelheidsborden op te hangen maar ook door 
camera’s te plaatsen en serieuze controles uit 
te voeren. Dan zult u zien waarom wij als 
buurtbewoners worden vergiftigd en met ware 
doodsverachting moeten oversteken. 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2782-
1381 

De Van Diemenstraat moet naar de 30km/u 
omdat kinderen hier anders de dupe van 
worden. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 
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lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2783-
8649 

Ik vind het een goed plan om binnen de ring de 
snelheid naar 30 kilometer per uur te brengen. 
Ik heb ter aanvulling nog 2 opmerkingen: 
 
Ik mis een 30 km zone op de van 
Diemenstraat. Door de hoge bebouwing rond 
deze weg blijft er veel uitstoot hangen. 
 
Ik zet tevens mijn vraagtekens over de wijze 
van handhaving. Ik woon aan de Houtmankade 
(S101 deel) en daar wordt nu al met regelmaat 
harder dan 50 gereden.  
Hoe gaat de gemeente handhaven dat er op dit 
stuk 30 wordt gereden? Gaan jullie meer 
flitspalen plaatsen? 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
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handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2805-
9303 

In mijn optiek zouden de Van Diemenstraal en 
de Westerdoksdijk ook teruggebracht moeten 
worden naar 30 km/u. Er zit daar een 
basisschool, meerdere opvang en BSO 
locaties, oftewel veel kinderen. Er fietsen 
zoveel kinderen en ouders met kinderen dat 
het echt onveilig is om daar auto's 50 km/u te 
laten rijden.  
 
Het zou fijn zijn als jullie dit in overweging 
nemen. Het gaat om de veiligheid van onze 
kinderen. Dank. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2806-
5452 

Slecht idee. Voed fietsers op niet door rood 
rijden niet appen of bellen. Als iedereen zich 
aan de regels houdt is er niks aan de hand. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van deze 
verkeersdeelnemers onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting op 
het fietspad om rijden door rood tegen te gaan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2852-
0633 30 km op Ridderspoorweg gewenst 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
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zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2862-
9596 

Fantastisch initiatief van 50 naar 30. Dit mag 
direct overal in de stad en de buitenwijken 
worden ingevoerd. Hoe meer hoe beter! 
Complimenten 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2865-
2674 

Ik ben voor deze verandering. Het is veilig en 
milieubewust. Het is hoog tijd dat er iets 
verandert. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2866-
0403 

Ik ben hier absoluut op tegen. Brommers gaan 
sneller dan auto's dat kan toch niet de 
bedoeling zijn. 50 is de juiste snelheid. Er zijn 
al meer dan genoeg vervelende drempels deze 
verminderen de snelheid al genoeg. In 
hoofdstraten kan zonder probleem 50 worden 
gereden. Straten als Overtoom, 
Haarlemmermeer of Koninginneweg zijn 
doorgangswegen. Ik stem tegen. 
Qua ongelukken valt het ook wel mee. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2877-
3760 

Vanwege het vele en snelle verkeer op de 
Westerdoksdijk en Van Diemenstraat voel ik 
me vaak erg onveilig. Daar komt bij dat, zodra 
de invoering van eenrichtingsverkeer tussen 
het Haarlemmerplein en de Droog bak/het 
Singel gerealiseerd is, het autoverkeer op de 
Westerdoksdijk en Van Diemenstraat enorm 
gaat toenemen.  
30km Maximaal is hier dan een noodzakelijke 
verbetering om de gezondheid en veiligheid 
van de omwonenden en het vele doorgaande 
fietsverkeer te waarborgen! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
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openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2903-
4708 

De overlast van langsrazense auto’s is slopend 
voor mij als bewoner pal aan de Prins 
Hendrikkade Oostelijk deel. Zes rijstroken voor 
de deur, stilstaan optrekken of keihard 
voortjakkerende auto’s bussen motoren. Het 
stinkt, herrie, ongezonde lucht ook voor de 
kindjes in de creche bij ons in het achterhuis 
. Je kunt niet oversteken alleen maar bij het 
stoplicht bij Valkenbugerstraat, een heel 
gedoe. Een ongewenste situatie wat betreft de 
gezondheid (geestelijk zowel als lichamelijke) 
die verbeterd kan worden door een max 
snelheid can 30 km/u op te leggen voor deze 
stadsstraat 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2904-
7035 

Laat eerst de gebieden die al aangewezen 
strak controleren en bestuurlijke boetes geven. 
Waar ik woon is 30km gebied langs het kanaal. 
Zonder controle rijden ze gemiddeld 60 km per 
uur. Behalve als de brug opengaat. Heer is ook 
een school gebied en niemand houd zich er 
aan. Alle gebieden van 30km de gehele dagen 
tot 24uur per dag wisselende camera's. En 
boetes opleggen die pijn doen 
 Dus als voorbeeld idere km te hard € 30 .00 
als mensen harder als 55km. Rijbewijs direct 
invorderen. Boven 70km auto ook huur of lease 
of bedrijfsauto en/of geleend direct in de 
PERS. Dan houd het op. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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2916-
4952 

Het is een goede stap om Amsterdam autoluw 
te maken om eerst 30 km in te voeren. Mensen 
moeten leren onthaasten. Ik kom nu al jaren 
met het openbaar vervoer in de stad om te 
werken en ben al dat gehaast van al die ikjes in 
auto en gemotoriseerde 2 wielers goed zat. 
Kom wees fit, loop of pak de fiets, desnoids het 
openbaar vervoer. Op naar een schoon 
Amsterdam 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2952-
8790 

Ook de Van Diemenstraat zou ik graag naar 
30km/u zien overgaan. Dit Ivm de veiligheid 
van de kinderen die daar in de buurt naar 
school gaan. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2967-
4274 

Mijn zoon gaat op de basisschool de Zeeheld 
dat zit op de Van Diemenstraat, daar graag ook 
een 30km/h zone maken, voor de veiligheid 
van onze kinderen en onze rust. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

2969-
4892 

Ik woon nu meer dan 40 jaar in de Pijp, met 
veel plezier. De buurt is enorm veranderd en 
de auto is al enigszins teruggedrongen. Maar 
nog onvoldoende.  
Autovrije straten is een mooi vooruitzicht, ik 
hoop dat het ook in mijn straat gaat gebeuren. 
Zo zal er meer ruimte ontstaan voor 
wandelaars, fietsen en groen. 
 
Mijn tijd is op. Ik hoop dat jullie echt wat doen 
met deze zaken.. wijsheid gewenst! 
 
De maximumsnelheid van 30 km is dan ook 
een goed plan, maar dat zou ook moeten 
gelden voor alle motorisch gedreven 
voertuigen, ook de elektrische. Het is wachten 
op de eerste dodelijke ongelukken met 
elektrische voertuigen. Het scheiden van snel 
en langzaam verkeer verdiend daarom extra 
aandacht. Wellicht is motorisch, ook accu- 
fietsen, en niet- motorisch een goede scheiding 
en een stuk veiliger. Er moet echter wel 
gehandhaafd worden want nu is het een jungle 
met supersnelle fietsen en snor- en 
bromfietsen op t fietspad. 
 
Ook de geluidsoverlast van 
toeleveringsvoertuigen is een groot probleem. 
Nu parkeren er nog dagelijks koelwagens met 
meer dan 60 decibel. 

Dank voor uw suggesties. Deze hebben de 
aandacht van de gemeente en worden onder 
andere bekeken binnen de programma's 
Autoluw en fiets. 
 
Daar waar 30 km/u geldt, zijn alle 
vervoersmiddelen daaraan gebonden. 
 
Dank voor uw suggestie. In het kader van het 
Platform Logistiek 020 maken we afspraken 
over verbeteringen in de logistiek. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

2996-
9636 

Buitengewoon goed idee! We wonen aan een 
drukke weg, de Ridderspoorweg in Amsterdam 
Noord. Daar wordt geregeld gescheurd. Er 
wonen veel gezinnen met kinderen aan de 
straat, de verkeersveiligheidssituatie is nu 
ronduit slecht, de geluidsoverlast bij tijd en 
wijlen erg groot. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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3005-
0275 

Wat fijn, deze plannen. Erg bedankt voor jullie 
inzet om de stad veiliger te maken.  
 
Ik vraag me alleen af waarom de 
Zuiderzeeweg op Zeeburgereiland geen 
30km/u weg wordt. Er steken dagelijks erg veel 
skaters, fietsers en bewoners de weg over om 
bijvoorbeeld naar de tram/bus te gaan. En als 
Sluisbuurt bebouwd is nog veel meer. 
Ijburglaan 50 snap ik, want daar zijn toch geen 
(onbeveiligde) oversteekpunten. Maar 
Zuiderzeeweg? dat is toch juist een voorbeeld 
waar 30 km/u veel veiliger is? 

Op basis van de huidige inrichting (bebouwing 
op afstand, ruim profiel, 
voetgangersoversteken geconcentreerd bij 
kruispunten) is de Zuiderzeeweg in het plan als 
50 weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3005-
5214 

Ook op Westerdoksdijk 30 km en minder 
vrachtverkeer voor de leefbaarheid van onze 
buurt 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3016-
0260 

Op de ridderspoorweg wordt vaak te hard 
gereden. Dus helemaal voor 30 per uur. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

3027-
1260 Goed plan. Mag wel eerder ingevoerd worden. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3040-
9702 

Goed plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3055-
7994 

Ik woon in de binnenstad (Nieuewzijds 
Voorburgwal). Ik ben een groot voorstander 
van de plannen. Ik hoop dat door de lagere 
snelheid de veiligheid op de weg toeneemt en 
ik hoop dat het verkeerslawaai minder wordt. 
Wat ik mij afvraag is of de snelheid van 
elektrische fietsen, scooters, e.d., in de gaten 
wordt gehouden en of wordt opgetreden tegen 
snelheidsovertreders. 

Amsterdam heeft een bredere fiets, voetganger 
en verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het 
gedrag onderdeel van is. Voor fietsers en 
scooters nemen we verschillende maatregelen 
en voeren campagne. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook de scooters in de 
stad hebben onze aandacht. Recent (in 
oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3085-
7869 

Het idee om de Prins Hendrikkade GEEN 30 
km gebied te maken van IJtunnel tot Damrak 
vv. levert alleen maar herrie en stof op. Op dit 
moment en zeker tijdens de Corona lockdown 
is dit traject een racebaan voor mototfietsen en 
auto's. Ooit werd er geflits, maar dat is al een 
paar jaar niet meer het geval. Veel herrie en 
gierend afremmen is voor sommige mensen 
'leuk', maar niet voor de bewoners. 
Het traject is minder dan 3km. Dwz als er 
constant 50 km/uur wordt gereden (wat zoals 
gezegd nu niet het geval is) is de reistijd voor 3 
kilometer 3.6 minuten.  
Wordt er 30 km/uur gereden is dit maar liefst 6 
minuten!! UItgaande dus van een constante 
snelheid. Dit verschil is minimaal nl 2,4 minuten 
meer. Ik zie dus geen enkele reden om voor dit 
traject een maximale hypotetische tijdswinst 
van 2,4 minuten als beleidsmaatregel te 
nemen. Maak de Prins Hendrikkade dus 30km 
gebied.  
Het doorstromingsargument faalt ook omdat er 
nooit een constante doorstroming is behalve 's 
nachts. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

3096-
2213 

I just want to say as a mother who cycles with 
two young kids to school, I think this is a 
wonderful idea! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3100-
3155 

In de hele stad 30km…juist in de buitenwijken 
zijn de lange wegen racebanen! 

Voor alle straten is gekeken of de snelheid 
redelijkerwijs naar 30 km/u kan 
(afwegingskader). Ook in 'buitenwijken' gaan 
een flink aantal straten naar 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3114-
6206 

Graag de Scheepsbouwweg in Tuindorp 
Oostzaan in noord als 30km zone! Er is veel 
geluidsoverlast en trillingen van het verkeer. 
Daarnaast onveilig voor de kinderen in de 
buurt. Bvd! 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3132-
9222 

Wat een top plan, liever gisteren dan vandaag! 
Vooral waar in brede wegen in woonwijken 
waar 50 mag worden gereden, rijden men vaak 
zonder handhaving eerder 80 - 100 km/uur. 
Levensgevaarlijk natuurlijk, met overstekende 
en spelende kinderen en dieren. Ik ben vooral 
benieuwd of de inrichting worden aangepast of 
de snelheid wordt gehandhaafd door middel 
van flitspalen etc. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
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meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3135-
9501 

Prima, snel 30 km doorvoeren. 
Veiliger en schoner 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3143-
7714 

Voor in erven en woonwijken tegen op wegen 
die leiden naar deze wijken. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3166-
9284 

Wat een geweldig plan! En zo mijn ervaring in 
buitenlandse steden waar het al wordt 
toegepast (!) went heel snel! En zeker ook op 
de Wiboutstraat. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3174-
9837 

Ik ben tegen het 30 km/u plan op locatie waar 
de rijbaan voor auto's gescheiden is van de 
rijbaan voor fietser en/of voorzien is van een 
trottoir.  
Ongeval statistieken tonen niet aan dat op 
dergelijke wegen een verbetering in veiligheid 
zou ontstaan, of een verbetering van de 
uitvoering door bestuurders van de 
wegenverkeerswet. 
 
Specifiek ben ik daarom tegen het plan de 
locatie Ijburg, omdat de voorgestelde 30/u 
wegen daar aan de bovenstaande kenmerken 
voldoen. 
 
Ik ben bezorgd over de mate waarin 
automobilisten zich aan deze regel zouden 
houden, waarmee de veiligheid alleen maar 
verslechterd omdat voetgangers en fietsen 

Deze maatregel wordt ingevoerd om de 
veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Juist bij 
kruisingen kan een te hoge snelheid ook leiden 
tot letsel. Bovendien zorgt een lagere snelheid 
voor veel minder geluidsoverlast. 
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geen juiste aanname kunnen doen over de 
naderingsnelheid van voertuigen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3180-
9104 

Hierbij ontvangt u onze steun voor uw 
beleidsvoornemen ’30 in de stad’. Met u zijn wij 
overtuigd dat een maximale snelheid van 
30km/ uur ontegenzeggelijk zal bijdrage aan 
betere veiligheid en verbetering van de 
leefbaarheid. 
Fijn dat u in uw plan ook de Osdorperweg in 
haar geheel als 30km weg heeft gekenmerkt. 
 
Momenteel gelden op de Osdorperweg al 
diverse bepalingen. 
Een snelheidsbepaling van 50km/ uur 
maximaal, geen (vracht)verkeer met een 
asdruk meer dan 4,8 ton en breder dan 2,2 
meter, alleen toegankelijk voor 
‘bestemmingsverkeer’ en milieuzone voor 
bromfietsen. Bijgesloten vindt u een ‘volle’ 
situatiefoto. 
Zoals de wethouder, de politie en ook het 
stadsdeelbestuurder bekend, worden deze 
bepalingen (verboden en geboden) veel en 
regelmatig genegeerd en dus overtreden. 
 
Recent onderzoek (september 2021) van 
bureau Trajan, in opdracht van 
Ingenieursbureau Amsterdam, meet dat 
dagelijks meer dan 125 voertuigen langer dan 
7meter (dus asdruk > 4,8 ton) over de 
Osdorperweg gaan. Dit onderzoek meet 
tevens, ondanks dat er gedurende de 
meetperiode werkzaamheden plaatsvinden, de 
gemiddelde snelheid over de Osdorperweg 
circa 50km/ uur is. Dat betekent dus bij 
passage van meer dan 7000 voertuigen per 
dag (Osdorperweg Zuid > 10.000 voertuigen 
per dag) dat er sowieso veel weggebruikers 
zijn die de 50km/ uur ver overschrijden. 
Om diverse redenen vindt er momenteel geen 
handhaving plaats. 
 
Veel bewoners en ook de meeste ondernemers 
aan de Osdorperweg zien uit naar het moment 
dat op deze weg 30km/ uur als limiet wordt 
ingesteld, conform uw plan januari 2023. U 
geeft daarbij aan dat er slechts beperkte 
middelen zijn om infrastructurele aanpassingen 
te doen. Dat vinden wij jammer maar kunnen 
dat in haar algemeenheid respecteren. 
 
Aanvullend aan onze steun voor ’30 in de stad’ 
inclusief op de Osdorperweg, doen wij een 
dringend beroep op u om op de Osdorperweg 
een aantal snelheidsremmende maatregelen 
uit te voeren vooraf of parallel aan het invoeren 
van de 30km limiet. Drempels zijn een 
alternatief maar de ondergrond neigt 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Dank voor uw suggestie. Bij de uitvoering van 
deze maatregel passen we de bebording en 
belijning aan. Voor een aantal locaties nemen 
we aanvullende maatregelen. Hierbij gaat het 
om trajecten of kruisingen waar we verwachten 
dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Om 
welke locaties dit gaat, wordt nog uitgewerkt. 
 
Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 
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(ongewenste) trillingen van die drempels voor 
omwonenden te genereren. Diverse knijpen of 
vernauwingen kunnen in dit geval wellicht beter 
werken mogelijk in combinatie met het instellen 
van een zogenaamde fietsstraat. Die fietsstraat 
is in Amsterdam een bekend fenomeen en 
wordt beter gerespecteerd dan veel 
aanwijzingen die op de Osdorperweg nu 
gelden. 
 
Tevens verzoeken wij u met klem om te gaan 
handhaven op ‘bestemmingsverkeer’. Wij 
realiseren ons dat dit juridisch en praktisch een 
uitdaging is. Er is echter een bord geplaatst dat 
duidelijk aangeeft ‘alleen bestemmingsverkeer’. 
Wij verzoeken u echt om de nodige 
voorhanden middelen in te zetten dit ook te 
gaan handhaven. Wij zijn graag bereid mee te 
denken aan pragmatische mogelijkheden om 
handhaving te ondersteunen.  
 
Samen met u kijken wij uit naar het moment 
dat met het invoeren van de 30km limiet op en 
rond de gehele Osdorperweg zowel de 
veiligheid als de leefbaarheid zal verbeteren. 
Wij doen een sterk beroep op u om, ondanks 
de beperkt beschikbare middelen, effectieve 
snelheidsremmende en 
handhavinginstrumenten in te zetten. De 
huidige situatie laat helaas zien dat dit meer 
dan nodig is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3208-
2819 

Met betrekking tot de verlaging van de 
standaard snelheid vind ik het jammer om te 
lezen dat de Noordzijde te Nieuw-West is 
vrijgesteld van deze regeling. De huidige 
inrichting zorgt er voor dat er veel te hard en 
luid wordt gereden over de straat, met als 
gevolg veel overlast voor de bewoners, dus wij 
als bewoners zouden het erg op prijs stellen 
als deze weg ook naar 30 kilometer per uur 
zou gaan inclusief bijbehorende inrichting. 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Gelet op het 
afwegingskader en geen stedelijke omgeving 
zien wij geen aanleiding om op deze locatie 30 
km/u in te voeren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3220-
0193 

Prima, eindelijk. We leven met ons allen in de 
stad en de haast van een individu moet daar 
onderschikt aan worden gemaakt. Zodat het 
weer wat leefbaarder wordt. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3229-
6307 

Van harte eens met het voornemen om zo veel 
mogelijk straten in de stad naar de maximum 
snelheid van 30 km/u te brengen. Het verlaagt 
de hinderlijke impact van het verkeer(sgeluid) 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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en verhoogt de leefbaarheid van onze stad en 
de veiligheid voor onze kinderen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3232-
9197 

Ik ben ontzettend blij dat bijna alle wegen 30km 
worden en vooral ook blij dat ook de 
doorgaande wegen - waaronder de 
Nassaukade - 30km worden. Veel mensen 
wonen aan deze wegen en voor hen zal het 
een stuk leefbaarder worden. Zwicht dat 
alstublieft NIET voor druk om van die 
doorgaande wegen toch 50 te maken, dat zou 
doodzonde zijn. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3237-
0782 

Schonere, rustiger en ontspannender 
stad voor jong en oud! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3267-
8235 

Als geboren en getogen (oudere) 
Amsterdammer heb ik Amsterdam door de 
jaren heen wat leefbaarheid betreft 
voornamelijk zien verslechteren. Vooral het 
'groene' stadsbestuur regeert de stad vanuit 
wensdenken duidelijk niet op realiteit gestoeld. 
Wat er de afgelopen tijd is gebeurd met het 
verkeer (en alle bijkomende andere nieuwe 
regels) heeft al een ontoegankelijke binnenstad 
opgeleverd en dit voorstel is wederom een 
duidelijk bewijs van het wensdenken. Even 
voorstellen hoe dit er in realiteit dan uit gaat 
zien; een al bestaande ontoegankelijke 
binnenstad en daarbuiten komt er nog eens bij 
een ontoegankelijke (door alle bestaande 
onmogelijke eenrichtingsverkeer chaos) 
periferie met langzaam kruipend verkeer op de 
doorgaande verbindingswegen (de woonwijken 
zijn immers al 30 km en van verkeersdrempels 
voorzien). Bij het wensdenken wordt blijkbaar 
altijd vergeten dat bij het leven altijd gevaar en 
risico hoort, dit is een vast gegeven en is juist 
de uitdaging oftewel de eigen 
verantwoordelijkheid. Het is een grote 
minachting voor de burger (de mens) en 
overschatting van zichzelf om als overheid, in 
dit geval het gemeentebestuur, het leven van 
de burger totaal te willen besturen. Ik zou 
graag wat meer inzicht en wijsheid zien met als 
resultaat dat ons Mokum nog leefbaar blijft. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met de Agenda Amsterdam Autoluw 
neemt Amsterdam verschillende maatregelen 
om de stad verder autoluw te maken. Dit zorgt 
voor meer ruimte voor ontmoeten en groen. 
Met 30 km/u in de stad gaan we het aantal 
ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenljk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3275-
7581 

Ik ben het grondig met deze maatregel eens! 
Verlaag de snelheid van 50 km per uur naar 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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30! Mijn zege hebben jullie om dit breed te 
gaan toepassen in de stad om de 
verkeersveiligheid te verbeteren! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3277-
0615 

Ik verhuisde van de Verenigde Staten naar 
Amsterdam ongeveer 10 jaar geleden. Ik hou 
van Amsterdam want ik heb geen auto nodig. 
Ik wil geen auto, ik bezit geen auto, en ik rijd 
bijna nooit auto in Amsterdam, behalve heel 
zelden met Greenwheels. Ik fiets en loop en ik 
ben 72 jaar oud. Ik ben een van de mensen die 
deze nieuwe regel probeert te beschermen. 
Maar 30 km/u als algemene snelheidslimiet is 
te langzaam! Het zou voelen als kruipen en 
mensen alleen maar aanmoedigen om de 
maximumsnelheid te overtreden. Het is beter 
om de maximumsnelheid op bepaalde kleinere 
wegen tot 30 te verlagen dan om overal een 
limiet van 30 op te leggen. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3292-
7119 

Heel goed plan. Als er ook niet een plan 
bedacht kan worden voor het tegengaan van 
uitlaten die expres veel lawaai maken, dan 
wordt het nog aangenamer. 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3299-
4509 

goed plan had al vele jaren en vele dode 
fietsers eerder moeten gebeuren. 
Ik stel voor ook de taxichauffeurs aan banden 
te leggen Dat zijn de grootste wegpiraten van 
de stad ook op de trambaan omdat ze als 
idioten voorrang nemen ook als ze dit niet 
hebben. 

Dank voor de steun voor dit plan. Het rijgedrag 
van een deel van de taxichauffeurs is een 
aandachtspunt, waar ook nu al op wordt 
toegezien. In de Agenda Taxi wordt hier 
aandacht aan gegeven. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3300-
5555 

Ik stem ten zeerste in met de voorgenomen 
plannen t.b.v. de veiligheid maar ook de 
geluidsoverlast. Overigens wordt er nu op de 
meeste plekken waar 50 gereden mag worden 
ruim boven die snelheid gereden; rond de 70 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
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km/h. De kans bestaat dat velen wanneer er 30 
is afgesproken dan rond de 50 gaan rijden. 

intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3307-
4024 

Graag 30 km/h op de Scheepsbouwweg. De 
weg zorgt nu echt voor overlast. 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3333-
8481 

Ik kom veel in Münster. Daar verlagen ze op 
vele straten ook de maximum snelheid naar 30 
km per uur door van de betreffende straat een 
fietsstraat te maken. Het zwarte asfalt wordt 
rood geverfd en er wordt een groot bord 
geplaatst met de tekst: fietsstraat, auto te gast.  
Dit is denk ik wel de goede manier. Alleen een 
gebodsbordje met 30 neerzetten heeft geen 
zin, dan gaan ze toch weer sneller als er geen 
controle is. In Münster kunnen ze wel 
makkelijker het fietspad weer aan de stoep 
toevoegen omdat die gelijkvloers en net als de 
stoep ook met klinkertjes (rode) zijn aangelegd. 
In Amsterdam is dat moeilijker omdat er overal 
geasfalteerde fietsgoten zijn gemaakt, dat 
verander je niet snel naar stoep. Maar goed, 
het is niet anders want de straten worden nu 
fietsstraten. 

Bij een toekomstige herinrichting kijken we 
altijd naar de meest passende/wenselijke 
inrichting. Een inrichting als fietsstraat (zoals 
op de Weteringschans) behoort dan soms ook 
tot de mogelijkheden. Het (grootschalig) 
herinrichten van straten maakt geen deel uit 
van het plan 30 in de stad. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

3335-
1891 

Geweldig plan! Het ziet er goed uit. Als het 
goed wordt ingericht zal de stad een stuk 
leefbaarder worden. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3344-
5996 

Prima idee. Zorgt niet alleen voor minder 
verkeersslachtoffers maar ook nog tot minder 
uitstoot CO2 en fijnstof. Direct maar ook 
indirect. Automobilisten zullen dan, als ze toch 
niet echt kunnen opschieten, eerder van het 
OV gebruik maken of met de fiets gaan. En dat 
is wat is een stad als Amsterdam nodig heeft. 
Amsterdam is helemaal niet gebouwd voor 
auto's. Voor voetgangers en paard-en-wagen 
is het ontworpen indertijd. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3383-
1005 

Als bewoners van de Prins Hendrikkade 
hebben wij kennis genomen van uw 
voornemen ’30 in de stad’ en willen dat graag 
zeer ondersteunen zowel vanuit het aspect 
veiligheid als ook betere leefbaarheid en 
minder geluid. Derhalve pleiten wij er sterk 
voor ook de Prins Hendrikkade tussen IJ tunnel 
en CS tot een 30km straat te promoveren. Het 
instellen ook hier van 30km strookt geheel met 
de uitgangspunten die niet alleen voor de stad 
maar specifiek ook voor dit gebied door u zijn 
geformuleerd.  
Voor de realisatie van een inrichting die past bij 
een 30km limiet zijn geen grote 
(infrastructurele) investeringen nodig. 
Momenteel is voor de rijrichting IJ tunnel naar 
CS een ‘vrije busbaan’ gemarkeerd op het 
wegdek. Die 2 deling geeft houvast aan het 
gemotoriseerde verkeer om snelheid te 
matigen. Met rijbaan markeringen kan ook een 
‘vrije busbaan’ worden gerealiseerd in de 
rijrichting CS naar IJ tunnel. Als additioneel 
hulpmiddel kunnen ‘heldere noppen’ en een 
verhoogde rijbaan scheiding ( curbs) worden 
ingebracht tussen de rijbaan voor OV en de 
rijbaan voor overig verkeer. Dat helpt visueel 
en geeft een waarschuwing als een 
weggebruiker toch per abuis de versmalde 
rijbaanbreedte overschrijdt. Die "vrije busbaan" 
zou overigens niet nodig zijn als de belofte van 
een autoluwe Prins Hendrikkade waarmee de 
Noord Zuidlijn destijds aan ons verkocht werd 
ook waargemaakt zou worden. Immers, de 
bussen zouden verdwijnen naar een kopstation 
in Noord, maar daar is nog niets van te 
merken. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
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De toevoer van autoverkeer op de PH kade, 
met name West – Oostwaarts, zal bij het 
instellen van een 30km limiet merkbaar 
verminderen. Ingeval van afsluiten van de 
Oostertoegang projecteert de gemeente een 
vermindering van circa 40%. Indien het 
autoverkeer ‘noodgedwongen’ maximaal 30km 
moet aanhouden zal dit percentage nog niet 
worden gehaald maar menig weggebruiker zal 
wel kiezen voor een alternatieve route over de 
Piet Heinkade waar nog 50km geldt. Die route 
levert minder overlast, is gelegen langs de 
spoorbaan en is geen aantrekkelijke 
verblijfsruime. De bedrijfsgebouwen langs de 
Piet Heinkade zijn goed geluidsgeïsoleerd en 
hebben een autovrije verblijfsomgeving aan de 
noordzijde aan het IJ. 
Het instellen van 30km limiet op de Prins 
Hendrikkade betekent ook dat gemotoriseerd 
verkeer dat uit de IJ-tunnel komt, direct 
duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat 
moment in de bebouwde stedelijke omgeving 
zijn: hier geldt 30km! Geen verleiding om ‘nog 
even het gas open te trekken’. Vanaf CS is het 
logisch dat tot de IJ-tunnel 30km geldt. Dat is 
men in alle straten daarvoor ook gewend. 
 
Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade 
wonen veel mensen (woningen en woonboten) 
en zijn veel hotels. Het is momenteel met de 
geldende 50km zeer gevaarlijk om over te 
steken temeer daar er nauwelijks gemarkeerde 
voetgangers oversteekplaatsen zijn. 30km 
betekent hier ook echte verbetering van de 
veiligheid en de leefbaarheid voor bewoners en 
bezoekers.  
Tenslotte zal er ook op die 30 km/u 
gehandhaafd moeten worden. Nu is de 
wegindeling voor een aantal bestuurders 
blijkbaar uitnodigend om het gas flink open te 
trekken. Dat levert naast levensgevaarlijke 
situaties ook veel geluidsoverlast op Bij een 
wegindeling die daartoe niet uitnodigt zal dat 
natuurlijk minder gebeuren maar ook het risico 
het rijbewijs ingevorderd te zien zal stevig 
toenemen bij 30 km per uur waarbij het 
invorderingspunt van 50 km/u overschrijding bij 
80 km/u ligt en niet zoals nu bij 100 km/u. 
Snelheden die wij, helaas, gewend zijn. Let 
wel, dit is een weg zonder vangrails of 
vluchtstroken en met bomen, fietsers en 
voetgangers.  
Wij zien geen echte belemmeringen om in het 
kader van uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’ 
ook de Prins Hendrikkade naar 30km te 
promoveren. Het vraagt geen grote 
investeringen, het draagt bij aan de 
doelstellingen verbeteren veiligheid en 
verbeteren leefomgeving en het past geheel in 
de uitgangspunten die al eerder voor dit gebied 
door u zijn geformuleerd en beloofd. 

meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

3388-
3899 

Het initiatief “30km/u in de stad” hebben we als 
bewonersgroep Prins Hendrikkade met veel  
enthousiasme omarmd. Het is de belangrijkste 
wens van de bewoners om van de Prins 
Hendrikkade een  
30km/u stadsstraat te maken. Dit heeft, mede 
door de herinrichting, een grote impact op de  
leefbaarheid van de straat. De Prins 
Hendrikkade is op dit moment vies en onveilig. 
De bewoners willen  
na vele jaren van milieu-en geluidsoverlast 
graag óók een leefbare straat.  
Sinds een aantal jaren zijn we namens een 
grote groep bewoners van de Prins 
Hendrikkade en omgeving 
in contact met de gemeente en verschillende 
politieke partijen om te overleggen over de 
toekomstige  
herinrichting van het gebied tussen Amrath 
hotel en IJ-tunnel. Met als doel om een veilige, 
schone,  
leefbare straat te creëren. De invoering van 
een 30km straat is wat de bewoners betreft de 
enige manier  
om dit te kunnen realiseren. 30 km/u zorgt voor 
veilig en leefbaar 
Een 30 km/u beleid verbetert de veiligheid 
aanzienlijk. . De straat wordt hierdoor 
overzichtelijk, de  
milieu- en geluidsoverlast vermindert en het 
zorgt ervoor dat bewoners en andere 
gebruikers van de  
Prins Hendrikkade veilig kunnen fietsen en 
oversteken. Zie voor nadere toelichting de 
originele brief.  
Het voorstel volgens de kaart 
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de 
Prins Hendrikkade als  
uitzondering op het 30km beleid in de 
binnenstad tóch als 50km/u straat te 
behouden, met als meest  
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik 
door streekvervoer. 
Voor de bewoners is deze afweging 
onbegrijpelijk. 
 
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare 
straat? 
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn 
is de bewoners beloofd dat al het regionaal 
busvervoer  
over de Prins Hendrikkade zou verdwijnen. Dit 
is niet gebeurd. 
Het kleine stukje tussen Centraal station en 
station Noord is voor de streekvervoerders 
kennelijk een  
zeer belangrijke bron van inkomsten waardoor 
dit blijft bestaan ondanks dat dit parallel loopt 

 
 
 
 
Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Het college heeft de ambitie dat ook de 
Prins Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. 
Bij herprofilering is dit dan ook de 
ontwerpopgave. Op dit moment wordt echter 
nog gekozen voor een uitzondering met 50 
km/u, omdat nood- en hulpdiensten en 
openbaar vervoerbedrijven aangaven daar veel 
waarde aan te hechten. Dit is een afweging op 
het totale netwerk. In de praktijk zal blijken wat 
de effecten van een lagere maximumsnelheid 
van het hele netwerk heeft op de aanrijtijden en 
de snelheid van het openbaar vervoer. De 
eerste evaluatie van deze maatregel is daarom 
meteen een moment om te bekijken of de 
snelheid op deze wegen al naar beneden kan. 
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aan de  
Noord-Zuidlijn met een enkele uitstaphalte bij 
de IJ-tunnel die nauwelijks bijdraagt aan de  
dienstverlening. 
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de 
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid 
veel beter als  
deze streekbussen het station Noord als 
eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency 
van het gehele  
vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts 
voor een gering aantal mensen een negatieve 
impact  
omdat zij van de bus moeten overstappen op 
Station Noord. Natuurlijk kan het streekvervoer 
pas verdwijnen bij het begin van de nieuwe 
concessie Zaanstreek Waterland in December 
2023, echter, dit hoeft geen belemmering te 
zijn voor het invoeren van een  
30km/u beleid aangezien het verschil in reistijd 
met een 50km/u regime over het gedeelte 
tussen IJtunnel en Centraal station minder dan 
1 minuut is. Zie voor verdere toelichting 
originele brief. 
 
We begrijpen de afweging niet: 
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de 
veiligheid en leefbaarheid  
van de inwoners van de stad. We vragen ons 
al die jaren af waarom het College deze 
situatie blijft  
handhaven. Waarom laat u ons steeds in de 
kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de 
Prins  
Hendrikkade, een leefbare straat! 
 
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade 
is geen belemmering om een 30km/u beleid in 
te voeren,  
ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. Dit kan 
echter eenvoudig en goedkoop opgelost 
worden door  
betere markering, versmalling door 
bijvoorbeeld plantenbakken en andere 
snelheidsverlagende  
maatregelen. 
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede 
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel 
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht 
doet aan zowel het monumentale karakter van 
haar bebouwing als de boulevardfunctie 
richting de diverse musea en 
bezienswaardigheden in Oost. Afsluitend 
kunnen we stellen dat een 30km/u beleid op de 
Prins Hendrikkade geheel in lijn is met de  
diverse doelstellingen voor dit gebied zonder 
dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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3398-
6802 

Fantastisch plan! Verstandig, duidelijk en 
weloverwogen. In Amsterdam zijn er ook 
zoveel fietsers en ander verkeer , het is er ook 
druk met voetgangers. Dit lijkt mij een goede 
stap naar een veiliger en meer beheersbaar 
woon/leefklimaat daarom. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3400-
0255 

Het plan de snelheid terug te brengen tot 30 
km per uur lijkt me prima! Alleen wat gaat u 
doen aan de veiligheid op de fietspaden in 
Amsterdam? 
Daar gebeuren veel ongelukken doordat de 
snelheden van de afzonderlijk deelnemers te 
veel verschillen. Ook het ruimtebeslag (de 
breedte) is te verschillend. 
Fietsen zonder trapondersteuning is m.n. voor 
kinderen en ouderen zo langzamerhand een 
zeer onveilige manier van verplaatsen 
geworden! 

In het verkeersveiligheidsbeleid van de 
gemeente hebben we aandacht voor de 
veiligheid van de fietspaden. Onder andere 
door meer ruimte voor fietsers te creëren. 
Daarnaast bekijken we als gemeente hoe we 
omgaan met nieuwe voertuigvormen, zoals de 
grotere Light Electric Vehicles. Hierin zijn we 
wel afhankelijk van besluitvorming van het Rijk. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3420-
6937 

Ik ben zeer verheugd met de plannen om de 
maximumsnelheid op (o.m.) de Hoofdweg te 
verlagen naar 30 km/u. Wel heb ik 
bedenkingen bij de keuze om bussen, trams en 
taxi's daar nog altijd 50 km/u te laten rijden. 
Ook bussen, trams en taxi's zorgen voor 
onveiligheid (en kabaal). Er is weliswaar 
sprake van een vrijliggende OV-baan, maar er 
moet wel overgestoken worden dus 
voetgangers/fietsers krijgen wel met hen te 
maken. Dat maakt de kruising 
Hoofdweg/Arubastraat bijvoorbeeld erg 
gevaarlijk (en deze oversteekplaats wordt ook 
nog eens veel gebruikt door (zeer) jonge 
kinderen vanwege de crèche op de 
Arubastraat). Het zou dus erg helpen als 
bussen, trams en taxi's ook maar 30 km/u op 
de Hoofdweg zouden mogen rijden.  
 
Als dat niet haalbaar is, dan zou in ieder geval 
de lijnbusbaanontheffing op (dat stuk van) de 
Hoofdweg moeten worden opgeheven. 
Gebeurt dat niet, dan voorzie ik een flinke 
toename van racende taxi's op de OV-baan 
(die nu meestal op de weg rijden), met alle 
gevolgen van dien. 
 
Ik spreek alleen van de Hoofdweg, maar 
mogelijk speelt dit ook op andere plaatsen 
waar snelheidsdifferentiatie wordt voorgesteld. 

Een lagere snelheid heeft veel positieve 
effecten op de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in de stad. In steden waar dit is 
ingevoerd blijkt het goed te werken. Voor het 
OV geldt dat dit ook mee moet met de lagere 
snelheid, behalve op die trajecten waar een 
vrije tram/busbaan is. Als onderdeel van 
monitoring zullen we aandacht hebben voor die 
locaties waar er een gedifferentieerd 
snelheidsregime is. Vaker dan andere 
aspecten die we monitoren zullen we kijken 
naar effecten aangaande verkeersveiligheid. 
Daar waar het vervolgens onveiliger wordt 
zullen we, samen met programma 
verkeersveiligheid, acties definiëren en 
uitvoeren. Taxi's mogen in dit plan gebruik 
blijven maken van de vrijliggende tram- en 
busbanen. Het harde rijden is wel een 
aandachtspunt, waar ook nu al op wordt 
toegezien. In de Agenda Taxi wordt hier 
aandacht aan gegeven. 
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3446-
3909 

Van Diemenstraat is erg drukke straat. Vooral 
steeds meer motoren rijden met veel kabaal 
langs het Barentszplein. 
30 km lijkt me zeer aan te bevelen. De van 
Diemenstraat is ook een belangrijke weg zoals 
vele andere belangrijke wegen in Amsterdam 
waarvan het voornemen is de snelheid te 
verlagen van 50 naar 30 km. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3450-
8889 

Op de Westerdoksdijk is te veel lawaai van 
auto's en vooral van motors. 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3453-
0272 

Perfect plan 30 km per uur echter de van 
nijenrodeweg is nog steeds een weg waar zeer 
hard gereden wordt en als deze 50 km per uur 
blijft, dan ben ik erg bevreesd dat dit 
mensenlevens gaat kosten omdat oversteken 
ter hoogte van de Van heenvlietlaan nu vaak al 
zeer hachelijk is. Mij advies is dan om de Van 
Nijenrodeweg 30 km ook per uur te maken. 
Een mensenleven mag niet mee gespeeld 
worden om er een proeftuin van te maken. 

Op basis van de huidige inrichting (bebouwing 
op afstand, deels ventwegen, 
voetgangersoversteken geconcentreerd bij 
kruispunten) is de Van Nijenrodeweg in het 
plan als 50 weg opgenomen. 
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3455-
2573 

Helemaal mee eens op de kleine weggetjes die 
de stad heeft, maar niet op bv de Wibautstraat, 
Stadhouderskade, Mauritskade en soortgelijke 
grotere straten.  
Ik denk dat dit belangrijk is om doorstroom te 
houden. 

Voor de Wibautstraat (2x2 rijbanen) wordt nu 
geen 30 km/u voorgesteld. Voor de overige 
wegen geldt dat in dit kader er specifiek voor 
wordt gekozen alle wegen in het stedelijk 
gebied naar 30 km/u te brengen, op enkele 
uitzonderingen na (o.a. wegen met 2x2 
rijstroken). Hier zorgt een lagere snelheid voor 
meer verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wat 
betreft doorgaande wegen met 50 km/u-wegen 
merkt het college op dat er ontsluitingswegen 
blijven bestaan in dit voorstel. Daar wordt 
alleen geen 50 km/u meer gereden, maar 30 
km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal dit zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 
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3457-
0294 

Fantasties, gauw invoeren. Op de reistijd heeft 
dit nauwelijks invloed. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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3473-
1295 

Voor een gezonde lucht en een andere 
mentaliteit over vervoer zou 30 km voor alle 
vervoersmiddelen de maximale snelheid 
moeten zijn 

Daar waar 30 km/u geldt, zijn alle 
vervoersmiddelen daaraan gebonden. 
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3476-
0107 

Het lijkt mij een prima idee om de meeste 
wegen een snelheidsmaximum van 30 
kilometer per uur te geven. Wellicht kunnen 
sommige van die wegen met verlaagde 
snelheid ook gebruikt worden als snelle route 
voor fietsen. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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3494-
0866 

Goed plan Doorzetten en uitvoeren 
Zuiderzeeweg/Schellingwouderbrug: 50 km. 
Nu veel te veel overlast en met name 
benauwdheid van uitlaatgassen 

De Zuiderzeeweg / Schellingwouderbrug 
blijven in het plan 50 km/uur. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3502-
9539 

Uitstekend plan! Verkeersveiligheid staat wat 
mij betreft voorop, en met max 30 per uur kan 
die veiligheid van Amsterdammers 
aantoonbaar worden verbeterd. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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3508-
4107 

Good plan, however police should be stricter 
with enforcement and fines should be 
expensive. Otherwise nobody respects. Why 
not more speed cameras? 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
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3516-
6660 

De voorgestelde snelheidsreductie van 50 naar 
30 km/u in de Amsterdamse bebouwde kom is 
een zeer vooruitstrevend plan. Het zal de 
verkeersveiligheid, de uitstoot van CO2, 
stikstof en andere schadelijke stoffen, en de 
groen- en waterkwaliteit ten goede komen. Wat 
echter wel een voorwaarde is voor dit plan om 
te slagen, is dat het aantal auto-bewegingen en 
beschikbare parkeerplaatsen naar rato 
gereduceerd worden. Anders zal de 50-naar-30 
km/u regel slechts een waterbed-effect 
veroorzaken en de overlast verplaatsen. 
Gemeente, wees dapper en vooruitstrevend en 
laat het aantal auto-bewegingen en 
parkeerplaatsen niet groeien. Investeer in 
slimme- en deel-mobiliteit en in openbaar 
vervoer. Vergroot de groene ruimte en blauwe 
ruimte (water) en maak Amsterdam 
klimaatproof! 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken, waaronder meer 
P+R, deelmobiliteit en goed OV. 
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3531-
5722 

 

Topplan! En dan heel graag ook controleren op 
het elektrische fiets en scootervervoer! Deze 
ervaar ik persoonlijk als een zeker net zo groot 
gevaar op de weg dan de auto’s. 
Ik hoop op strenge handhaving! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3539-
9930 

Graag ook de van diemenstraat 30km/h! Straat 
is nu veel te gevaarlijk, auto’s die te hard 
rijden, veel verkeerslawaai in huis. Erg jammer 
dat deze straat niet is toegevoegd aan de 
30km zones. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

3576-
0060 

Uitstekend voorstel, hoge prioriteit om 
gezonder en rustiger in deze mooie stad 
Amsterdam te wonen. 

Het college heeft, met dank, kennisgenomen 
van uw reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3593-
1956 Het mag van mij al zo snel mogelijk ingaan! 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3633-
8000 

Op de Noordzijde van de Sloterplas wordt 
dagelijks zeer hard gereden. Blijkbaar nodigt 
dit rechte stuk uit om eens flink op te trekken, 
met name door snelle auto's en motoren. Ik 
schat dat de snelheden soms zelfs richting de 
80-100 km/uur gaan. Dit is uiteraard onveilig 
maar ook geeft veel geluidsoverlast voor de 
naastgelegen flats met adres Burgemeester 
Hogguertstraat.  
Ik zie dat GOW 50 gehandhaafd blijft, 
waarschijnlijk vanwege een doorstroomfunctie. 
Ik wil er bij deze voor pleiten om daar met 
enige spoed de snelheden te gaan meten. Dan 
zal duidelijk worden dat hier aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn. Dat zal de 
veiligheid en woonkwaliteit van deze mooie 
plek ten goede komen. 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Gelet op het 
afwegingskader en geen stedelijke omgeving 
zien wij geen aanleiding om op deze locatie 30 
km/u in te voeren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3634-
3938 

Totaal onrealistisch, ondoenlijk en bovendien 
een belachelijk plan. Met de auto maximaal 30 
rijden, wie bedenkt dit in vredesnaam. Als je 
dan toch geen auto in de binnenstad wilt 
hebben, maak dan alles autovrij met een 
ontheffing voor de bewoners. Maak lekker alles 
totaal onbereikbaar en prijs jezelf als stad uit 
de markt. 

Het collega acht de invoering van 30km/u 
realistisch. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken) Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3647-
5095 

Mijn reactie is kort. Het is een uitstekend plan! 
Met het verlagen van de maximum snelheid in, 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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bijna, de hele stad geeft eindelijk lucht en 
ruimte aan een ieder. Nog meer straten waar 
de auto gast is, zal de volgende stap moeten 
zijn. Hopelijk gaat dat snel gebeuren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3660-
3600 

Als bewoner (sinds 1988) van de prins 
Hendrikkade maak ik mij grote zorgen over de 
snelheden die we voor onze deur zien.  
Ik doe een dringend beroep op de gemeente 
om vooral de maximum snelheid op de 
prinshendrikkade te HANDHAVEN. Zelfs als de 
huidige 50 km blijft is de handhaving cruciaal. 
Op vele uitgangswegen van Amsterdam krijg je 
subiet een bon als je 55+ km rijdt, waarom is 
dat op de phkade niet mogelijk? Gaat n leuke 
inkomstenbron worden! 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3663-
1745 

Voor 30km zone!, het betreft een gebied waar 
kinderen fietsen oversteken. Dus ook voor de 
Zeeheldenbuurt, Van Diemenstraat voor een  
30km zone! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

3664-
8975 

30 km is prima echter niet voor de gehele stad 
. 
 
Dus ja 30 km maar vooral rondom scholen. En 
het OV ook 30 km en bromfiets en snelle e 
bikes? 
 
Handhaving is toch al niet het sterkste punt van 
de stad dus het zal veelvuldig voorkomen dat 
er te hard wordt gereden . Daarbij wordt alle 
schuld op de automobilisten geschoven terwijl 
fietsers zich asociaal gedragen van alle kanten 
komen door rood rijden omdat ze altijd 
voorrang hebben en zich ook zo gedragen. 
Snel verkeer gaat voor was zo een slechte 
regel nog niet 

In de woonstraten in de stad geldt voor het 
overgrote deel al 30 km/u. Het beleid is erop 
gericht deze straten allemaal zo in te richten 
dat hier veilig gebruik van kan worden gemaakt 
door voetgangers en fietsers. Juist in een stad 
als Amsterdam merken we daarnaast dat 
hoofdroutes ook steeds meer als verblijfsplek 
worden gebruikt. Het oude onderscheid tussen 
verkeersfunctie en verblijfsfunctie vervaagt 
daarmee. In die gevallen is de afweging nu de 
verblijfsfunctie prioriteit te geven. De aanpak 
verkeersveiligheid gaat daarnaast ook over 
gedrag en maatregelen voor andere 
verkeersdeelnemers. De maximumsnelheid 
geldt voor alle verkeersdeelnemers. 
 
Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3668-
2888 

Eens! Zeker doen, vooral in Noord, op de 
Scheepsbouwweg. Levensgevaarlijk; bussen 
rijden vaak veel harder dan 50 km/hr ondanks 
drempels. 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
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verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3685-
8276 

Een belachelijk plan. Onhaalbaar, 
onuitvoerbaar, oncontroleerbaar en bovenal 
helemaal nergens voor nodig. Betere 
handhaving van bestaande snelheid en veel 
meer controles op rijgedrag zou veel meer 
oplossen. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3690-
0414 

Wij hebben kennisgenomen van uw 
voornemen ’30 km/u in de stad’ en 
ondersteunen dit graag zowel vanuit het aspect 
veiligheid als ook een betere leefbaarheid en 
minder geluidsoverlast. Derhalve pleiten wij er 
sterk voor ook de Prins Hendrikkade tussen de 
IJ- tunnel en het Centraal Station tot een 
30km/u straat te promoveren. Dit sluit naadloos 
aan op de uitgangspunten die niet alleen voor 
de stad, maar ook in het verleden, specifiek 
voor dit gebied door u zijn geformuleerd. 
 
Voor de realisatie van een inrichting die past bij 
een 30km/u limiet zijn geen grote 
(infrastructurele) investeringen nodig. 
Momenteel is voor de rijrichting IJ -tunnel naar 
het Centraal Station een ‘vrije busbaan’ 
gemarkeerd op het wegdek. Die 2-deling geeft 
houvast aan het gemotoriseerde verkeer om 
snelheid te matigen. Met rijbaan markeringen 
kan ook een ‘vrije busbaan’ worden 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
 
Het college dankt alle inspreker voor deze 
suggestie van ‘heldere noppen’. Dit valt echter 
buiten de scope van de voorgestelde 
maatregel en hier wordt dan ook geen verdere 
actie op ondernomen. 
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gerealiseerd in de rijrichting van het Centraal 
Station naar de IJ-tunnel. Als additioneel 
hulpmiddel kunnen ‘heldere noppen’ worden 
ingebracht tussen de rijbaan voor het 
Openbaar Vervoer en de rijbaan voor overig 
verkeer. Dat helpt visueel, en geeft tevens een 
geluidswaarschuwing als  
een weggebruiker toch per abuis de 
rijbaanbreedte overschrijdt. 
 
De toevoer van autoverkeer op de Prins 
Hendrikkade, met name West – Oostwaarts, 
zal bij het instellen van een 30km/u limiet 
merkbaar verminderen. Het zal tot resultaat 
hebben dat vele weggebruikers voor een 
alternatieve route kiezen namelijk over de Piet 
Heinkade waar nog wel 50km/u geldt. Die route 
levert minder overlast op, is gelegen langs de 
spoor-en trambaan en is geen aantrekkelijke 
verblijfsruimte. Daarbij zijn de woningen-en 
bedrijfsgebouwen langs de Piet Heinkade goed 
geïsoleerd tegen geluidsoverlast. 
 
Het instellen van 30km/u limiet op de Prins 
Hendrikkade betekent ook, dat gemotoriseerd 
verkeer dat uit de IJ-tunnel komt, direct 
duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat 
moment in de bebouwde stedelijke omgeving 
zijn: hier geldt 30km/u! Geen verleiding om 
‘nog even het gas open te trekken’. Komt men 
van de kant van het Centraal Station rijden, 
dan is het logisch dat tot de IJ-tunnel 30km/u 
geldt. Men rijdt tenslotte midden in de stad. 
 
Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade 
wonen veel mensen (woningen en woonboten) 
en er zijn veel hotels. Het is momenteel met de 
geldende 50km/u zeer gevaarlijk om over te 
steken omdat de weg uitnodigt om het gas 
volop open te trekken. Dit ervaren wij dagelijks 
met name van motorrijders en auto’s die deze 
weg gebruiken om te testen hoe snel ze p 
kunnen trekken vanaf het  
stoplicht en hoe snel ze dan tot een snelheid 
van 80 km/u tot soms wel 100 km/u kunnen 
rijden. Dit levert een oorverdovend lawaai op 
en is vooral levensgevaarlijk! Dit terwijl het een 
weg is zonder vangrails of vluchtstroken en 
met bomen, 
fietsers en voetgangers. En er wordt hier 
zelden zichtbaar gehandhaafd op  
snelheidsovertredingen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3694-
0655 

Graag zou ik zien dat ook op de 
Westerdoksdijk de maximumsnelheid 30 km/h 
wordt in verband met het geluid, uitstoot fijnstof 
en de veiligheid (overstekende kinderen).  

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
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In de praktijk wordt er nu al vaak harder dan 50 
km/h gereden. Vooral door taxi’s. 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3698-
3204 

Ik ben ontzettend blij dat de Gemeente het 
beleidsvoornemen heeft genomen verkeer 
maximaal 30k/m te laten rijden in de stad. Als 
bewonder van Centrum Oost heb ik ontzettend 
veel last van luidruchtig verkeer. De algehele 
verlaging van de snelheid zal bij mij én mijn 
medebewoners zorgen voor een rustigere 
leefomgeving en betere slaap. 
 
Daarnaast wordt de stad hierdoor 'onthaast', en 
dus leefbaarder en veiliger. 
 
Tot mijn spijt heb ik vernomen dat niet alle 
straten onder deze maatregel vallen, zoals de 
Piet Heinkade en de Panamalaan. Juist dit zijn 
de straten die voor mij grote geluidsoverlast 
veroorzaken doordat deze gezien worden als 
snelwegen en scheurbanen in de stad. 
 
Dit is een grote weeffout in de plannen. Ik roep 
de Gemeente met klem op de 'grote straten' 
ook mee te nemen in de plannen, zodat ALLE 
Amsterdammers in de stad rustig en veilig 
kunnen wonen en wij allen een goede 
nachtrust kunnen krijgen. 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. Op basis 
van de huidige inrichting (deels bebouwing op 
afstand, 2x2, oversteken geconcentreerd bij 
kruispunten met verkeerslichten) en het 
gebruik door nood-&hulpdiensten is de 
Panamalaan en Piet Heinkade in het plan als 
50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3704-
2222 

Ik zou de Prins Hendrikkade ook op 30KM 
willen hebben. Of anders snelheidscameras , 
ze rijden hier veel te hard 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
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openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3705-
5901 

Onveiligheid en onbeschoftheid. 
Mijn idee over een maatregel van 30 km/uur in 
de binnenstad is dat het niets uithaalt omdat 
zich er toch niemand aan zal houden, omdat er 
namelijk toch niet gehandhaafd wordt. In feite 
zijn er al heel veel verkeersregels op papier 
geldig, die niets waard zijn omdat niemand je 
wat maakt als je je er niet aanhoudt. De poilitie 
let al heel lang niet meer op 
verkeersovertredingen.  
De onveiligheidheid ontstaat doordat er veel te 
veel verkeer rijdt in de binnenstad. Al dat 
verkeer is inmiddels ook heel divers en al het 
rijdende verkeer parkeert het voertuig op de 
stoepen, aangezien er gebrek is aan echte 
parkeerplaatsen voor al die voertuigen. Het 
lopende verkeer is vogelvrij, zowel op de stoep 
als bij het verlaten van de stoep om een 
obstakel te vermijden of bij het oversteken. 
Daar komt nog bij dat de gemeente toestaat 
dat e-bikes van bezorgbedrijven ongestraft met 
grote snelheid overal dwars doorheen rijden, 
want ze hebben haast en claimen voorrang. 
Het mag, want het blijft toch ongestraft. En je 
krijgt een middelvinger als je als bezorgde 
burger er wat van zegt. Behalve onveilig is het 
verkeer ook onbeschoft. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3753-
0291 

Mooi plan om meer 30 km/h zones in te 
richten. Wel ontstellend jammer dat juist de 
Prins Hendrikkade daar niet bij hoort. Dat is 
een halve snelweg en dat past niet meer in 
Amsterdam in 2021. Het is zo geen leuke 
straat om aan te wonen, in het bijzonder niet 
voor kinderen.  
 
Haal alstublieft de snelheid uit de Prins 
Hendrikkade, en haal alstublieft ook het 
streekvervoer weg. We hebben miljarden 
uitgegeven aan de Noord-Zuidlijn en het idee 
was toch dat de streekbussen daar in Noord op 
aan zouden sluiten? Nu is de lijn er en razen 
die bussen nog steeds als dollen door de IJ-
tunnel en de Prins Hendrikkade op. Het zorgt 
voor levensgevaarlijke situaties voor 
voetgangers aan de noord/west zijde van de 
kruising met de (onderdoorgaande) 
Valkenburgerstraat en veel geluidsoverlast. 
 
Bij voorbaat dank voor uw begrip. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

3766-
0249 

No brainer: 
- minder milieuverontreiniging 
- minder lawaai 
- doorgaand verkeer meer buiten om (via ring) 
- minder trillingen van met name bussen en 
vrachtwagens 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3792-
2853 

Goed plan! Ik ben moeder van 2 kinderen van 
van 11 en 14 jaar. Veel dank! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3793-
0959 

Ik ondersteun van harte de verlaging vd 
maximumsnelheid. Ik ben een fietser en 
wandelaar en ik denk dat dit de veiligheid ten 
goede zal komen. Ook verwacht ik 
klimaatwinst: de autos zullen minder CO2 
uitstoten en ook zullen meer mensen door de 
snelheidsverlaging de auto laten staan en de 
fiets pakken en dat levert veel klimaatwinst en 
gezondheidswinst op. Ik denk dat handhaving 
bevorderd zou kunnen worden door uitbreiding 
van het aantal verkeersdrempels, die zijn 
nodig, want niet alle automobilisten zullen zich 
zomaar aan de maatregel houden. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Met bebording en 
markering maken we duidelijk wat de 
toegestane snelheid is. Het volledig 
herinrichten van wegen doen we niet bij 
invoering. Wel kijken we of kleine aanvullende 
maatregelen, zoals drempels, ribbelstroken of 
versmallingen nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3813-
6762 

Dit moet voor de gehele stad gelden, ook 
buiten de ring want juist daar zijn de straten 
racebanen! 
Niet alleen voor de bühne wat doen. Wijken als 
Slotermeer worden vaak niet meegenomen in 
plannen. 

Voor alle straten is gekeken of de snelheid 
redelijkerwijs naar 30 km/u kan 
(afwegingskader). Ook in 'buitenwijken' gaan 
een flink aantal straten naar 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3818-
8519 

Prima plan, de veiligheid van fietsers en 
voetgangers is zeer belangrijk wat mij betreft. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3826-
7921 

Ik woon op het Barentszplein (Westerpark) en 
ons gebouw grenst aan de Van Diemenstraat. 
We zijn zeer content met het initiatief van de 
gemeente om op zo veel mogelijke wegen in 
de stad de snelheid van 50 naar 30 km/h te 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
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verlagen. In de plannen zie ik helaas dat de 
Van Diemenstraat geen deel zal gaan 
uitmaken van dit plan. Dit zou heel erg jammer 
zijn, of te wel een gemiste kans, omdat die 
straat voor zeer veel geluidsoverlast in onze 
buurt zorgt. Het lijkt er ook op dat veel 
weggebruikers van de Van Diemenstraat zich 
vooral in de vroege ochtend en avonduren 
helemaal niet aan de 50 km/h grens houden. 
Graag zou ik de gemeente dan ook willen 
vragen om dit besluit voor de Van 
Diemenstraat als nog te wijzigen en ook voor 
deze straat de snelheid te beperken tot 30 
km/h. Alvast bedankt om dit in overweging te 
nemen. 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3827-
8079 

30 km per uur zal de uitstoot van uitlaatgassen 
verminderen en de verkeersveiligheid in 
Amsterdam Centrum ten goede komen. Graag 
dus. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3834-
3221 

Dit is een slecht plan.  
 
De gepresenteerde plannen zijn niet 
consistent. Er wordt gewezen op de veiligheid, 
met name voor fietsers. Toch wordt op wegen 
met vrijliggende fietspaden (b.v. delen 
IJburglaan) de snelheid verlaagd. De snelheid 
op de vrijliggende trambaan blijft echter 50 - 
Fietsers moeten zo'n trambaan ook oversteken 
en de botsingsfysica is echt niet anders voor 
het OV dan voor een privé vervoermiddel.  
 
Wederom wordt de verantwoordelijkheid voor 
veiligheid éénzijdig bij het gemotoriseerd 
verkeer gelegd. Hoeveel ongelukken zijn het 
gevolg van door rood rijden, geen richting 
aangeven en staren op de telefoon tijdens het 
fietsen? Als deze plannen al worden 
doorgevoerd, ga dan niet alleen op snelheid 
controleren maar pak het totaal aan. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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3840-
4826 

Van diemenstr/westerdoksdijk zijn momenteel 
in gebruik als stads snelweg vanwege het 
afsluiten van alle overige dwarsverbindingen. 
En juist deze loopt langs het dichtsbevolkte 
stukje centrum. Onaanvaardbaar dus. Verkeer 
vertraging is een vereiste. Of sluit de michiel de 
ruyter tunnel voor openbaar verkeer. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3851-
6910 

Het initiatief “30km/u in de stad” hebben we als 
bewonersgroep Prins Hendrikkade met veel 
enthousiasme omarmd. Het is de belangrijkste 
wens van de bewoners om van de Prins 
Hendrikkade een 30km/u stadsstraat te maken. 
Dit heeft, mede door de herinrichting, een grote 
impact op de leefbaarheid van de straat. De 
Prins Hendrikkade is op dit moment vies en 
onveilig. De bewoners willen na vele jaren van 
milieu-en geluidsoverlast graag óók een 
leefbare straat. 
Sinds een aantal jaren zijn we namens een 
grote groep bewoners van de Prins 
Hendrikkade en omgeving in contact met de 
gemeente en verschillende politieke partijen 
om te overleggen over de toekomstige 
herinrichting van het gebied tussen Amrath 
hotel en IJ-tunnel. Met als doel om een veilige, 
schone, leefbare straat te creëren. De 
invoering van een 30km straat is wat de 
bewoners betreft de enige manier om dit te 
kunnen realiseren. 
Daarbij 
30 km/u EN HANDHAVING DAARVAN OF 
ZODANIGE INDELING VAN DE WEG DAT 
HET LOGISCH IS LANGZAAM TE RIJDEN( 
drempels, inhammen) zorgt voor veilig en 
leefbaar 
Een 30 km/u beleid verbetert de veiligheid 
aanzienlijk. . De straat wordt hierdoor 
overzichtelijk, de milieu- en geluidsoverlast 
vermindert en het zorgt ervoor dat bewoners 
en andere gebruikers van de Prins 
Hendrikkade veilig kunnen fietsen en 
oversteken Daarnaast zorgt het voor een 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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duidelijk en consistent snelheidsbeleid voor de 
Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor 
automobilisten die vanuit de IJ-tunnel komen 
direct duidelijk wat de situatie is, dit zal 
overschrijding van de snelheid voorkomen. 
Ook is het voor automobilisten richting IJ-
tunnel duidelijk dat zij zich moeten inhouden tot 
de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe 
inrichting van de straat snelheidsovertredingen 
zal tegengaan. In de huidige situatie komen 
deze overtredingen vaak voor en worden 
snelheden boven 100 km/u geregistreerd, wat 
levensgevaarlijk is. 
 
Het voorstel volgens de kaart 
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de 
Prins Hendrikkade als uitzondering op het 
30km beleid in de binnenstad tóch als 50km/u 
straat te behouden, met als meest 
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik 
door streekvervoer. 
Voor de bewoners is deze afweging 
onbegrijpelijk. 
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare 
straat? 
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn 
is de bewoners beloofd dat al het regionaal 
busvervoer over de Prins Hendrikkade zou 
verdwijnen. Dit is niet gebeurd. 
Het kleine stukje tussen Centraal station en 
station Noord is voor de streekvervoerders 
kennelijk een zeer belangrijke bron van 
inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks 
dat dit parallel loopt aan de Noord-Zuidlijn met 
een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die 
nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening. 
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de 
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid 
veel beter als deze streekbussen het station 
Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de 
efficiency van het gehele vervoersysteem te 
verbeteren. Dit heeft slechts voor een gering 
aantal mensen een negatieve impact omdat zij 
van de bus moeten overstappen op Station 
Noord. 
  
De werkelijke impact op de dienstverlening zal 
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij 
Centraal station een betere aansluiting heeft op 
het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de 
hoeveelheid mensen die overstappen op de 
trein veel kleiner is, en in de toekomst nog 
kleiner blijft door de trend van meer 
thuiswerken als gevolg van Covid. 
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een 
directe busverbinding tussen Zaanstreek / 
Waterland en Centraal station, zoals 
gepresenteerd bij de plannen voor de Noord-
Zuidlijn 
 
Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen 
bij het begin van de nieuwe concessie 
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Zaanstreek Waterland in December 2023, 
echter, dit hoeft geen belemmering te zijn voor 
het invoeren van een 30km/u beleid aangezien 
het verschil in reistijd met een 50km/u regime 
over het gedeelte tussen IJ- tunnel en Centraal 
station minder dan 1 minuut is. 
We begrijpen de afweging niet: 
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de 
veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van 
de stad. We vragen ons al die jaren af waarom 
het College deze situatie blijft handhaven. 
Waarom laat u ons steeds in de kou staan? 
Gun óók ons, de bewoners van de Prins 
Hendrikkade, een leefbare straat! 
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade 
is geen belemmering om een 30km/u beleid in 
te voeren, ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. 
Dit kan echter eenvoudig en goedkoop 
opgelost worden door betere markering, 
versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken 
en andere snelheidsverlagende maatregelen. 
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede 
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel 
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht 
doet aan zowel het monumentale karakter van 
haar bebouwing als de boulevardfunctie 
richting de diverse musea en 
bezienswaardigheden in Oost. 
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u 
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is 
met de diverse doelstellingen voor dit gebied 
zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover 
staan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3878-
6538 

Wat een gek initiatief. Ik ben zeker voor een 
veiligere stad, maar om nu de meeste wegen 
30km/h is niet de oplossing. Ik heb gekeken 
naar de interactieve kaart en hierop staan ook 
wegen die naar mijn mening nu al veilig zijn 
voor alle weggebruikers (bijvoorbeeld de 
Insulindeweg en mollukenstraat). Hier is een 
duidelijk gescheiden fietspad en kunnen 
voetgangers veilig oversteken bij de 
zebrapaden. Mocht dit niet genoeg zijn kunnen 
er altijd nog verkeerslichten geplaatst worden. 
 
Daarnaast moet er eerst gekeken worden naar 
waar de meest onveilige situaties ontstaan in 
de stad en dan hier voor een oplossing kiezen 
die daar het beste werkt. Dit kan de snelheid 
aan laten passen naar 30km/h of een andere 
oplossing zoals: Er kan worden gedacht aan 
een gescheiden fietspad/zebrapad met 
eventueel stoplicht. Op een druk kruispunt alle 
fietsers tegelijk groen geven zodat ze veilig 
diagonaal kunnen oversteken. Of een 
combinatie natuurlijk. 
 
Wat er nu gebeurd is omgekeerde wereld, 

Deze maatregel wordt ingevoerd om de 
veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Juist bij 
kruisingen kan een te hoge snelheid ook leiden 
tot letsel. Bovendien zorgt een lagere snelheid 
voor veel minder geluidsoverlast. 
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Alles naar 30 tenzij dit eventueel te veel file 
veroorzaakt. Met deze aanpak zul je niet alleen 
de frustratie van de burgers op je krijgen. Er is 
ook nog eens een grote kans dat het niet eens 
veiliger wordt voor de weggebruikers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3880-
3613 

Ik will graag mijn stad veilig vinden Dit is (mede) de aanleiding voor het voorstel 30 
in de stad. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3891-
8615 

Waarom pas in 2023 en waarom niet direct in 
2022, beter voor de veiligheid, de 
geluidsoverlast en het klimaat (want 
ontmoedigt autoverkeer)? Ofwel ik ben 
voorstander, maar vind het allemaal te traag. 
Durf deze vergroting van de leefbaarheid in de 
stad eerder door te voeren. 
 
Ik las weinig over handhaving. Ga hier niet uit 
dat de automobilist en motorrijder dit vanzelf 
gaat doen. Plaats flitscamera’s om direct lik op 
stuk te geven voor overtredingen. Andere 
steden doen dat veel beter dan Amsterdam. 
Als automobilisten weten dat ze geflitst gaan 
worden passen ze sneller hun gedrag aan. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3900-
7787 

Momenteel is de liergouw 30km/u en dit is heel 
bevorderlijk voor de veiligheid van de vele 
fietsers en voetgangers. Ook kunnen auto's 
met deze snelheid makkelijker inschatten waar 
ze moeten stoppen om elkaar te laten 
passeren. oook ontmoedigt het sluipverkeer. ik 
zou dit dan graag willen voorstellen om zo te 

Het plan '30 in de stad' richt zich op het 
verlagen van de snelheid van een groot aantal 
50 wegen naar 30. Herinrichting van 
(bestaande) 30 straten en straten buiten de 
bebouwde kom maken geen onderdeel uit van 
het plan. 
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houden.  
 
De Dorpsweg Ransdorp is momenteel een 30 
km/u weg, maar ik vind dat heel onveilig 
zonder stoepen. Er is recent onderzoek 
gepubliceerd dat deze weg naar 15km/u moet 
worden.  
 
De durgerdammerdijk en schellingwouderdijk 
staan op de kaart ook als 60 wegen 
ingetekend, daar lijkt me 30 ook meer gepast. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3901-
0862 

Ik woon op Westerdoksdijk en dit is een 
snelweg geworden. Echt een doorgaande weg. 
Graag minder auto’s en minder snel. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3902-
8608 

Te hardrijdende auto's vormen een groot 
gevaar in de stad, maar vergeet u de fietsers 
niet? Levensgevaarlijk, ze racen door de stad, 
jagen iedereen de stuipen op het lijf. Als 
voorbeeld geef ik u de De Clerqstraat, gaat u 
daar eens het fietspad op tijdens spitsuur: 
levensgevaarlijk! Maar ja ... een 
snelheidsbeperking voor fietsers?? 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3913-
3483 

Zeker gezien het feit dat er aan de 
oorspronkelijke verkeersregels zoals rechts 
heeft voorrang en auto's hebben voorrang op 
fietsers, geen of beduidend minder aandacht 
wordt besteed, is het reduceren van de 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
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algemene snelheid een goed initiatief. 
 
Ten tweede: het heeft alleen zin om de 
snelheid te verlagen als men ook van plan is 
om die snelheid streng te controleren. Kortom 
camera's plaatsen en overtredingen bekeuren. 
 
Twee opmerkingen nog over dit onderwerp. 
Ten eerste: zou het niet verstandig zijn om in 
contact te komen met de Gemeente Parijs 
waar men de stadssnelheid reeds hebben 
verlaagd naar 30km/u en uit te vinden hoe het 
Parijs bevalt en welke problemen zij mogelijk 
nog hebben ondervonden? 

uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Dank voor de tip. We hebben veel informatie 
opgehaald bij Brussel, omdat die een zeer 
vergelijkbare aanpak heeft. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3936-
7406 

Op de Westerdoksdijk neemt de overlast 
steeds meer toe: veel zwaar verkeer, rijdt te 
hard, motoren scheuren naar de Ruytertunnel 
etc. 
Hier wonen 2500 mensen dus zeer dicht 
bebouwd. 
Eerder hebben wij als gezamenlijke bewoners 
al een brief naar de wethouder gestuurd ivm 30 
km zone waar onze dijk NIET in voorkomt. Tijd 
voor herziening hiervan 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3939-
1590 

Ik vind de 30 km/u de veiligheid op straat zeker 
ten goede komen. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 



 

210 

  

 
Handhaving zou alleen ook wel nodig zijn, want 
in straten zoals de Spaarndammerstraat wordt 
toch vaak te hard gereden en in onze 'auto te 
gast' Zaanstraat ook. 

 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3948-
1640 

30 km. per uur in Amsterdam 
Goed plan! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3950-
9677 

Alleen voorstander als brommertjes, 
scootertjes,pedelbikes en elektrische fietsen 
gehandhaafd gaan worden op snelheid. 
Door rood rijden blijft vrij voor hen?? 
Zonder helm geen zorgkostenvergoeding!! 
Trams en taxi's mogen door blijven racen op 
de vrije banen?? 
Graag de eerlijke getallen van de dodelijke 
ongelukken publiceren!! 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3961-
7838 

Uiteraard maakt het natuurlijk helemaal niet uit 
wat Amsterdammers ervan vinden, er is 
namelijk al besloten.  
Ik zou zeggen, overal 30? Niet doen! 
Kwalijker vind ik het begin van de tekst. Er 
staat: kinderen moeten veilig naar school 
kunnen lopen of fietsen. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
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Hoezo lopend of fietsend? 
Bij ons in de buurt is het 's morgens druk met 
auto's van ouders die de kinderen naar school 
brengen.  
Maar goed Amsterdam heeft auto pesten tot 
prioriteit gemaakt. 

gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3974-
3449 

prima plan 30km per uur, verder minder 
parkeerterreinen voor bezoekers, of via park& 
ride met huur deelfiets en/of goed aansluitend 
openbaar vervoer, het openbaar vervoer te 
promoten en te verbeteren dus in zijn geheel 
een autoluw beleid, 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken, waaronder meer 
P+R, deelmobiliteit en goed OV. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3978-
9864 

Ik ben absoluut een voorstander van het plan 
om de Ridderspoorweg een 30km weg te 
maken. 
Maar ik lees ook dat er mogelijk een 
vluchtheuvel in de planning staat voor de brug 
en daar ben ik 
geen voorstander van. 
Ik heb ergens gewoond waar een dergelijk 
vluchtheuvel ingevoerd is; dit was een 
regelrechte ramp! 
Vlak voor de vluchtheuvel wordt er geremd, 
meestal net te weinig, waardoor je de hele dag 
en vooral ‘s avonds en ‘s nachts, het ‘geklap 
hoort, van het voertuig dat te hard over de 
vluchtheuvel rijdt; om vervolgens accelererend 
en vol gas verder te rijden. 
 
Ik woon nu voor de brug en ervaar veel lawaai 
van het verkeer op het ‘slechte asfalt’ 
Ridderspoorweg en wil heel graag dat dit 
opgelost wordt, maar een vluchtheuvel voor de 
brug zal de geluidsoverlast alleen maar 
verhogen! 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

3989-
4877 

Wat een onzinnig plan! Waarom moet 
Amsterdam weer zijn eigen regels gaan 
bedenken. Iets wat prima functioneert hoef je 
niet aan te passen. Bovendien is dit niet te 
handhaven. Net zoals het ook al niet lukt om 
de helmplicht van snorscooters te handhaven. 
Bovendien lijkt dit een oplossing voor een niet 
bestaand probleem waarvan het ook niet 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
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duidelijk is of het iets op gaat leveren. 
Bovendien zie ik het niet gebeuren dat mensen 
echt braaf 30 gaan rijden dus faalt het plan op 
voorhand... De Overtoom, Stadhouderkade en 
nog meer grote doorgangswegen.... 
 
Focus liever op de veiligheid van bijvoorbeeld 
mensen met een Speed-pedelec die op 
sommige plaatsen op de weg moeten rijden 
waar dit echt te gevaarlijk is. En nee, dat heeft 
niets van doen met de maximum snelheid maar 
met de wijze waarop de weg is ingericht. 
Bovendien begrijpen veel automobilisten niet 
dat zo'n fiets op de weg moet wat vaak 
resulteert in boosheid en onbegrip. 

verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
De plek op de weg voor de speed-pedelec is 
landelijke regelgeving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4004-
8528 

Ik ben vóór invoering van verlaging van de 
maximum snelheid in de gehele stad naar 30 
km per uur. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4014-
5034 

Prima plan om de snelheid van het auto 
verkeer aan banden te gaan leggen van 50 
naar 30 km p.u. ivm o.a. ongevallen. 
Het is echter altijd spijtig te moeten zien dat de 
mens altijd voor de natuur gaat. 
Ik woon in het buitengebied van Amsterdam, 
aan de Bloemendalergouw tussen Ransdorp 
en Holysloot. 
Dit is een weg waar het kilometermaximum op 
60 km per uur staat. 
In praktijk wordt op dit smalle landweggetje 
echter vaak 80 km per uur gereden.. 
Maar aangezien er toch nooit controle op is zal 
dat de bestuurder een zorg zijn. 
Deze weg gaat door vogelbroed gebied.. u 
begrijpt dat vogels en met name verzorgende 
vogels voor hun kuikens én auto’s geen 
gelukkige huwelijk vormt. 

Dank voor uw suggestie. Met het oog op de 
invoering van 30km/u bereidt de gemeente 
samen met partners een samenhangend 
pakket van maatregelen voor waar onderdeel 
van uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
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Met als gevolg dat er met name van april tm 
september veel vogels worden doordgereden 
door dit scheurende verkeer. 
Het zou zeer te prijzen zijn als de gemeenre 
Amsterdam daar ook eens naar zou gaan 
kijken en dit meeneemt in de besluitvorming 
over de toekomstige aanpassingen van de 
wegen in Landelijk Noord. 

tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 
Daarnaast gaat binnenkort de Verkenning 
Landelijk Noord van start. Hierin kan dit ook 
een aandachtspunt zijn. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4014-
7254 

Ongenuanceerd plan… Naast 50 en 30 of 15 
km is er ook nog de mogelijkheid van 40 km… 
Denk maar eens goed na! 

Voor een snelheid van 30 km/u is gekozen, 
omdat uit de wetenschap blijkt dat bij deze 
snelheid dodelijk letsel nagenoeg niet 
voorkomt. Daarnaast is op dit moment 40 km/u 
als maximumsnelheid geen mogelijkheid in de 
wet. Amsterdam kan daar niet van afwijken. 
Voorstel leidt niet tot wijzigingen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4018-
5684 

Maximumsnelheid van 30 km in de hele stad 
ook op de Westerdoksdijk. Bedwing die 
duivelse motoren!!! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4033-
8071 

Van Diemenstraat street should go 30 because 
there are school and after-school care located 
there. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
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aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4037-
8298 

Mooi voornemen 30 km/uur als 
maximumsnelheid in te voeren. Ook op de 
Westerdoksdijk. Er wonen veel kinderen, het 
komt de geluidsoverlast ten goede en scheelt 
uitstoot. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4046-
6038 

Verstandig om zoveel mogelijk een maximum 
snelheid van 30km/u in te voeren, met name 
voor de verkeersveiligheid. Hopelijk zal dat dan 
ook gehandhaafd worden. Dat gebeurt nu al te 
weinig. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
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verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4048-
0094 De duim omhoog. Goed plan. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4056-
0256 

Graag in overweging nemen om naast de Prins 
Hendrikkade en valkenburgerstraat ook de 
Weesperstraat 30km te maken graag. Dus echt 
de gehele binnenstad. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 
 
 
Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
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deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4057-
2039 

Ik vind het echt een heel goed idee om op veel 
wegen de snelheid naar max 30 km per uur te 
brengen. Ook de fietspaden waar de auto te 
gast is vind ik heel erg fijn. Ik woon zelf op 
ijburg maar zie dat het Dick Hilleniuspad welke 
is gelegen langs de sportvelden in de 
Diemerpark en doorloopt naar buiten het park 
helaas niet op jullie kaart wordt genoemd. Dit is 
echt een racebaan soms van scooters. 

Op de Oeverzeggestraat en het Dick 
Hilleniuspad geldt in de huidige situatie al een 
maximumsnelheid van 30 km/u. Deze straten 
zijn inderdaad niet opgenomen op de kaart. De 
Oeverzeggestraat voegen we toe (fietspaden 
staan niet op de kaart). 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4063-
3967 

Uitstekend plan om 30 kilometer per uur in de 
gehele stad in te voeren. Dat scheelt in het 
aantal gewonden en doden. Laten we in 
Amsterdam straks inderdaad zo verstandig zijn 
om overeenkomende adviezen en standpunten 
van de The Stockholm Declaration, de VN, de 
WHO, VVN en ANWB hierin te volgen. 
 
Extra winst kan bovendien verwacht worden 
van twee andere positieve aspecten van 
snelheidsbeperking van 50 km naar 30 km: 
reductie van geluidsoverlast en reductie van 
luchtvervuiling. 
 
Zeer goed plan! Zo snel mogelijk invoeren! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4064-
5160 

Met slappe beleid stoppen en handhaving 
starten, 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
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Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4064-
9742 Ja! 30 km per uur óók op de Wibautstraat! 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4065-
4053 

Redelijk Positief, hoe minder auto's in de zeer 
beperkte openbare ruimte die we in de stad 
hebben hoe beter. Is er nog iets over van de 
plannen om in het centrum van de stad de stap 
van autoluw naar autovrij te maken? 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. Dit zorgt voor 
meer ruimte voor ontmoeten en groen. Geheel 
autovrij zijn we terughoudend in, omdat dit leidt 
tot minder goede bereikbaarheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4076-
2753 

Geachte, erg blij met dit plan. Wij wonen aan 
de houtmankade (de zogenoemde racebaan 
van west) en de verlaging zou ergfijn zijn. 
Zeker ook gezien er veel kinderen vanuit deze 
buurt naar de bredeschool aan de van 
diemenstr gaan (alwaar ook nog eens een 
kinderopvang aan is gelegen). Dank u. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4076-
5043 

Verlagen van de officiële snelheid heeft geen 
enkel effect als niet eerst de huidige snelheid in 
de stad effectief wordt gehandhaafd. Niet meer 
regels maar betere handhaving. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
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houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4079-
2857 

30 km op de Nassaukade 
 
Behalve een 30 km zone op de Nassaukade 
zouden we de volgende voorstellen willen doen 
voor de herinrichting van de Nassaukade: 
1. maak vd Nassaukade een auto te gast straat 
met een wandelboulevard met bankjes. 
2. Zorg voor een groene trambaan, dus 
grasstrook aan twee kanten. Plus her en der 
wat bakken groen of groene inhammen waar 
auto’s omheen moeten rijden zodat ze 
gedwongen worden tot langzamer rijden en die 
30 km gehaald wordt. Bovendien wordt de stad 
zo ook groener voor de noodzakelijke CO-2 
opname. 
Met alleen een 30 km zone bereik je niet dat de 
straat veiliger en schoner wordt en er minder 
verkeerslawaai gaat ontstaan. Gecombineerd 
met bovenstaande voorstellen zou dat wel 
mogelijk kunnen worden gemaakt. Plus 
groener. 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Het herinrichten van de 
Nassaukade valt buiten de scope van het plan 
30 km. Bij de invoering van 30 km/u in de stad 
wordt wel gekeken of kleine aanvullende 
maatregelen nodig zijn op een aantal locaties 
 
 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4086-
2332 

Als bewoner van de Oude Houthaven zien mijn 
buurtgenoten en ik meerdere keren per dag 
extreem gevaarlijke verkeerssituaties op de 
Van Diemenstraat. Met name het 
oversteekpunt en de afslag net na de 
Westerkeersluisbrug (oostzijde) zijn een 
verschrikking - niet in de laatste plaats voor het 
grote aantal kinderen dat er dagelijks richting 
de 2 bassischolen in de Zeeheldenbuurt rijdt.  
 
Ik ben al een aantal jaar bezig met deze 
situatie aan de kaak stellen bij de gemeente. 
Om meerdere redenen met beperkt succes. 
Het verlagen van de snelheid naar 30km per 
uur zou een geweldige stap zijn om de 
veiligheid van de vele fietsers, scooters en 
wandelaars stevig te verhogen. 
 
Het argument dat het OV hard moet kunnen 
rijden (bus 48 is de enige bus, het scheelt een 
minuut) lijkt me weinig steekhoudend. En wat 
betreft de hulpdiensten vrees ik dat er op het 
moment dat we de Van Diemenstraat 50 km/u 
houden er een stuk meer ambulances nodig 
zijn.  
 
Het gevoel dat auto's nog op de A10 zitten zal 
alleen maar versterkt worden als er wordt 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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afgeweken van de standaard 30km die in de 
hele stad gaat rijden. Daarom met klem, 
namens scholen en bewoners: Breng de van 
Diemenstraat naar 30km/u in lijn met de rest 
van de stad. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4100-
6982 

Heel goed om de maximale snelheid naar 30 
terug te brengen. Nu nog ook de 
Slotermeerlaan!! Deze wordt nu gebruikt als 
racebaan met veel geluidsoverlast en 
luchtvervuiling. Dat is slecht voor onze 
gezondheid. 

Slotermeerlaan zuid passen we aan naar 30 
km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4128-
1396 

In onze straat, de Wibautstraat, wil ik ook 30 
km. Voor mijn goed geïsoleerde woning, 
waarin `s zomers de warmte onaangenaam 
blijft hangen is het belangrijk goed te kunnen 
ventileren. Nu kan ik overdag de ramen aan de 
voorzijde niet openen zonder last te hebben 
van de vele uitlaatgassen. Een lagere 
toegestane snelheid zal dit zeker reduceren. 
 
30 km als maximum in de stad is een goed 
streven, maar gaat niet ver genoeg. U 
verwacht 2-3% minder auto’s. Er is meer nodig 
voor een autoluw en veilig Amsterdam! 
 
Auto’s moeten buiten de stad blijven door 
goede alternatieven te geven om de stad in te 
komen. Maak meer P+R locaties met ov of 
huurfietsen. Laat alleen nog 
bestemmingsverkeer toe: ondernemers en 
bezoek. Stop doorgaand verkeer en toeristen. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 
 
In de Agenda Amsterdam Autoluw zijn 
maatregelen opgenomen om de stad autoluw 
te maken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4145-
0280 

Great idea! I will look forward to more data as 
the plan is implemented, but making the roads 
safer for bikers and pedestrians is key. I also 
hope this will have some additional positive 
impact to climate change efforts, encouraging 
people to take the tram or bike instead of 
driving. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4152-
3720 Voor 30 km in de hele stad! 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
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en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4161-
3619 

We begrepen dat de Van Diemenstraat nog op 
de nominatie staat om50 km/u te blijven.  
Niet veilig, niet wenselijk maar wel een situatie 
waar onze kinderen die naar de school " De 
Zeeheld" gaan en wij dagelijks mee te maken 
hebben.  
 
Hierbij een dringende oproep om de"Van 
Diemenstraat " ook naar 30 km/u standaard 
snelheid te brengen. daarnaast ook alle wegen 
in en rondom de houthavens ivm veiligheid 
spelende kinderen. 
bij voorbaat dank 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4169-
9379 

Ik steun dit plan van harte. Met name de 
doorgaande wegen in de stad worden nu 
gebruikt als racebaan omdat de rest vaak al 
30km/u is en met drempels beschermd wordt. 
Mijn kinderen voelen zich niet veilig in hun 
eigen straat (Willemsparkweg). 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4171-
5625 

Zo snel mogelijk invoeren 
 
en handhaven! 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
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communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4184-
2203 

Ridderspoorweg is nu te druk en auto's rijden 
te snel. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4196-
7127 

Prima plan! Terug met de snelheid in de stad. 
Als fietser ervaar ik iedere dag weer gevaarlijke 
situaties die vaak als oorzaak te hard rijdende 
auto's hebben. 
Wil er zeker aan toevoegen dat ook fietsers, 
brommers en scooters, die het rode licht 
negeren, dikwijls de oorzaak zijn van 
gevaarlijke situaties. 
Af en toe onaangekondigde controles, met 
flinke boetes, zou misschien er toe bijdragen 
dat mensen weer voor rood licht gaan stoppen. 

Amsterdam heeft een bredere fiets, voetganger 
en verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het 
gedrag onderdeel van is. Voor fietsers en 
scooters nemen we verschillende maatregelen 
en voeren campagne. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook de scooters in de 
stad hebben onze aandacht. Recent (in 
oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

4203-
2768 

Wij willen graag 30 km zone op de van 
Diemenstraat ivm met spelende schoolgaande 
kinderen. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4203-
5986 

Als Amsterdammer fietst ik mijn hele leven al 
door de stad en de afgelopen 10+ jaren steeds 
meer met de auto. Durf daarom te stellen dat 
alles verlagen naar 30km een slecht idee is. 
Binnen de grachtengordel is het haalbaar en 
zorgt het zeker voor veiligheid, gezien de vele 
stromen fietsers en voetgangers (lees 
toeristen).  
Hier buiten moet er geïnvesteerd worden in het 
maken van afzonderlijke fietspaden ipv 
gedeelde wegen, dit zorgt voor alleen maar 
irritaties en veel bijna-ongelukken. De wegen 
veranderen vol met drempels en 30km gaat 
echt ten koste van de goede doorstroom van 
het verkeer en creëert meer files. Het maakt de 
stad alleen maar vervelender! 

Voor de gebiedsontsluitingswegen die in het 
voorstel naar 30 km/u gaan, geldt dat we de 
straten niet gaan herinrichten en hier blijven 
uitgaan van fietsvoorzieningen 
(stroken/paden). Ook gaan we de straten niet 
vol leggen met drempels. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4204-
0288 

Ik vind de max van 30km per uur een goed 
plan. In een stad met zo veel bewoners denk ik 
dat het belangrijk is dat de auto maar een 
kleine rol heeft, om zo voorrang te geven aan 
veiligheid, wonen en leven. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4221-
7380 

Ik snap het uitgangspunt om het aantal 
(ernstige) ongevallen te reduceren. Natuurlijk 
komt een aanrijding tussen een auto die 30 rijdt 
minder hard aan dan wanneer die 50 rijdt. Het 

 
 
Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
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probleem is echter bij beide snelheden niet 
opgelost, er is namelijk altijd nog een ongeluk 
ontstaan. Wat de gevolgen zijn van het 
verlagen van de minimumsnelheid voor de 
doorstroming, bereikbaarheid, reistijden en 
indirect dus ook voor de leefbaarheid lees ik 
niets terug. 
 
Het lijkt mij verstandig om eerst eens te kijken 
naar het handhaven van de bestaande regels. 
Fietsers zonder licht, telefoon in de hand, door 
rood lopen / fietsen, veiligheid van het 
vervoersmiddel. Het besef van 
verantwoordelijkheid naar elkaar hoort bij 
iedere verkeersdeelnemer even groot te zijn. 
Verkeer werkt alleen als iedereen zich vanuit 
het principe van solidariteit & 
verantwoordelijkheid aan de regels houdt en 
daarmee zichzelf en een ander veilig houdt. 
 
Met het snel groeiende percentage elektrische 
auto’s neemt de geluidsoverlast significant af, 
waardoor de leefbaarheid verbeterd. Daarnaast 
wordt naar Europese regelgeving op iedere 
nieuwe auto een pre-safe herkenning-systeem 
ingebouwd dat op het laatste moment ingrijpt in 
noodsituaties, waardoor op zijn minst de 
impact van een aanrijding gereduceerd wordt 
en in veel situaties een aanrijding voorkomen. 
 
De stad en haar inwoners zouden erbij gebaat 
zijn als u het probleem bij de wortel aan zou 
pakken. Zet het geld voor nieuwe 
omgevingsinrichting en verkeersborden in voor 
campagnes rond bewustwording en 
handhaving op het naleven van de regels. 

voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4225-
0097 

Ik ben hier helemaal voor! Hoe eerder hoe 
beter. Het vergroot de veiligheid van het 
verkeer in de stad. En het zal hopelijk mensen 
er toe brengen om vaker de auto thuis te laten 
en te voet of op de fiets of met het OV naar de 
stad te komen. Dan wel er rond te bewegen. 
Goed plan! 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4228-
3140 

Ik doe een dringend verzoek om de Van 
Diemenstraat een 30km straat te maken. Er zit 
een basisschool aan deze straat en de huidige 
situatie levert dagelijks gevaarlijke situaties op 
voor de leerlingen. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
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is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4237-
0183 

30km goed plan, maak haast en ga handhaven 
met camera’s! Let wel, in Nieuw-Wild-West 
wordt het wennen want daar rijdt men nog 
80km en 100km in de stad! Dat maak ik 
DAGELIJKS mee. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4243-
3005 

Fantastische stap voor de verkeersveiligheid. 
Zou de start van de 30 km/u zone in de 
Stadionbuurt ook ter hoogte van de 
Stadionkade gemaakt kunnen worden? Zie 
bijgevoegde afbeelding. Er zijn een aantal 
redenen waarom dit veiliger en logischer is: 
- Hier start de milieuzone 
- ontwikkelingen zoals de Mobility Hub waar nu 
de Total zit zullen zorgen voor meer 
levendigheid op dit punt. Het gebied is vanaf 
daar dus minder gefocust op de auto en meer 
op andere mobiliteiten. 
- het OV knooppunt Olympisch stadion is 

Op basis van de huidige inrichting (bebouwing 
op afstand, 2x2, voetgangersoversteken 
geconcentreerd bij verkeerslichten) is het 
Stadionplein in het plan als 50 weg 
opgenomen. 
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drukbezocht en zorgt voor voetgangers op dit 
stuk. Bovendien is het wanneer je oversteekt 
lastig in te schatten hoe hard de auto's op dit 
stuk rijden.  
- het Olympisch stadion trekt als 
evenementenlocatie veel publiek (waaronder 
ook vaak kinderen), waardoor het geregeld 
druk is. 
- Op de pleinen wordt veel gespeeld, 
geskateboard, ijsjes gehaald etc, waardoor het 
ontzettend levendig is met veel overstekende 
mensen. 
- De geblande woningbouw in dit deel van de 
stad zal alleen maar zorgen voor meer 
levendigheid in dit stuk straat. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4244-
8103 Prima plan !!!!! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4249-
4733 

Ik vind dat ook de van Diemenstraat 30 km 
zome moet wprden 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4254-
6289 

Een werkelijk belachelijk plan! 
 
- M.i. wel goed voor kleine straten in 
woonwijken. 
 
- Maar beslist overbodig voor 
grotere/doorgaande straten. 
 
- Bovendien moet ik dan een uur in de bus 

In de woonstraten in de stad geldt voor het 
overgrote deel al 30 km/u. Het beleid is erop 
gericht deze straten allemaal zo in te richten 
dat hier veilig gebruik van kan worden gemaakt 
door voetgangers en fietsers. Juist in een stad 
als Amsterdam merken we daarnaast dat 
hoofdroutes ook steeds meer als verblijfsplek 
worden gebruikt. Het oude onderscheid tussen 
verkeersfunctie en verblijfsfunctie vervaagt 
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gaan zitten voordat ik van mijn buitenwijk in het 
centrum ben?! 
 
- Hoe moet dat met de hulpdiensten, die met 
sirene aan dan 20 km langzamer per uur 
mogen rijden?! 

daarmee. In die gevallen is de afweging nu de 
verblijfsfunctie prioriteit te geven. We 
verwachten daarnaast dat het openbaar 
vervoer inderdaad iets langzamer wordt, maar 
door verschillende maatregelen is dit effect 
beperkt. In de praktijk blijkt dat een lagere 
snelheid zeer beperkt effect heeft op de 
reistijden. Ook voor nood- en hulpdiensten 
nemen we maatregelen, zoals hogere 
snelheden op de vrije tram- en busbaan. En we 
zijn zeer terughoudend met drempels. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4271-
9095 

Ik ben helemaal niet eens met 30 km, straks 
gaat de gemeente hele Amsterdam doen 30km  
ik ben niet eens met 30km 

Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4313-
0791 

Beste,  
 
Gezien er een speeltuin, meerdere BSO's, 
basisschool en veel woningen liggen aan de 
Van Diemenstraat vind ik het héél wenselijk dat 
op de Van Diemenstraat (en liefst het hele 
traject tussen De Ruijtertunnel en de 
Spaarndammertunnel) ook een 
maximumssnelheid van 30km wordt ingevoerd. 
Dit om de verkeersveiligheid en de 
luchtkwaliteit positief te beinvloeden. 
n 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4389-
8229 

Ik ben voor de 30 km/uur, omdat ik hoop dat zo 
ongelukken voorkomen kunnen worden. 
Handhaving is dan wel noodzakelijk. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
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locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4395-
5849 

Voor de verkeersdoorstroming is 50km/h een 
must! 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. Op een aantal plekken 
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer 
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de 
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot 
van auto's door betere motoren en brandstof. 
Over de hele stad is de verslechtering van 
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet 
minder bereikbaar gaat worden door de 
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te 
voeren zal de reistijd om op een locatie 
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte 
van de totale reis. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4406-
5643 

Ik woon op de Scheepsbouwweg, ik zou daar 
graag de maximum snelheid naar 30km/h 
willen. Er rijden bussen en veel auto’s. Dit geeft 
met de snelheid die er nu gereden wordt veel 
geluidsoverlast en onveilige situaties 
aangezien er veel mensen zijn die boven de 
80km/h rijden. 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
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maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4430-
2936 

Graag maximaal 30 km om uitstoot van 
uitlaatgassen te verminderen en de 
verkeersveiligheid te vergroten. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4435-
4229 

Mij lijkt dit een uitstekend voornemen. Ik sta 
achter het idee om de maximum snelheid naar 
30 km per uur te brengen. Wel lijkt het mij 
belangrijk aan de gedragsverandering veel 
aandacht te besteden. Er zullen ruime 
hoeveelheden weggebruikers zijn die 
geïrriteerd raken en aggressief worden 
wanneer het even niet opschiet. Zo is mijn 
ervaring op plekken waar ik mij aan de 
maximumsnelheid van 30 km per uur houdt. 
 
Ook de handhaving kan zorgelijk zijn. Ik ben 
benieuwd hoe u dit gaat oplossen. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
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verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4440-
5055 

Het is een prachtig plan, maar niet te 
handhaven. 
Probeer eerst maar eens de 50 km te 
handhaven. 
 
Laat de taxi's begrenzen, ihb de Ubers. 
Hoeveel mensen al niet aangereden op de 
trambaan... 
Laat de scooters, motoren en de tussenvormen 
begrenzen. 
 
Vooral die tweewielige scooters rijden als een 
debiel door de stad. 
Want dit zal allemaal niet veranderen met het 
invoeren van 30 km per uur. 
Dank voor uw aandacht 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4440-
9962 

Uitstekend idee - hoe eerder hoe beter!  
Goede handhaving is wel essentieel - de 
Stadionweg is nu vaak een racebaan. Als er 
niet op 30km gehandhaafd wordt, blijft dit zo, 
vrees ik. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
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De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4442-
9642 

Geweldig plan, meteen doen!  
100 op de snelweg was ook iedereen tegen en 
nu weet je niet beter. 
Mensen blijven dan toch te hard rijden maar 
dan waars 50 km per uur ipv 70. 
Het enige kritiekpuntje wat ik heb: waarom 
wachten tot 2023? Waarom is het tot die tijd 
wel oké dat er zoveel slachtoffers vallen? 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4445-
6802 

Wij zien graag dat de Wibautstraat 30KM 
wordt. Dit vanwege veiligheid naar en van de 
parkeerplaats van het hotel en de veiligheid 
van fietsers en wandelaars. Ook vanuit milieu 
perspectief past dit bij een groene straat. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4446-
6060 

30km/u is een goede maatregel in woonwijken. 
Nog belangrijker is de handhaving, en de 
gerichte aanpak van verkeershufters in 
Amsterdam. Maar er zijn ook veel wegen 
waarbij minder dan 50km/u echt onzinnig is. 
Verkeersaders zoals de Wibautstraat en 
Overtoom maar zeker de gebieden buiten de 
ring zoals de Plesmanlaan en de 
Burgermeester Roellstraat moeten gewoon 
50km/u zones blijven! Hier is namelijk weinig 
tot geen OV als alternatief, en zijn veilige 
gescheiden fietswegen. Dan moeten die wegen 
goed begaanbaar blijven voor 
Amsterdammers. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
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Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4455-
7237 

Kilometers en uren zijn prima om te 
overbruggen afstanden mee uit te drukken. 
Meters en seconden passen beter bij remweg 
en reactietijd. 
Daarom maximaal 5 m/sec op het fietspad, 10 
m/sec in de straat met gemengd verkeer, 20 
m/sec op buitenwegen en op de autoweg 30 
m/sec. 100 op racecircuits? 
Dit kan met vervanging van de middenstreep 
op het wegdek geschilderd worden met de 
romeinse cijfers V, X, XX, etc. Ook mogelijk is 
Xx. 

Dank voor de suggestie. De inschatting is dat 
een dergelijke systematiek niet bijdraagt aan 
duidelijkheid voor de automobilist. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4455-
7806 

It is obvious that we have a significant noise of 
the traffic. The amount of cars that drive here 
on a 24/7 basis is crazy but more absurd the 
the speed in which the cars drive by. I it like a 
racetrack here. I live at the corner so I hear it 
all the time. We would appreciate that the 
street can be made 30 km per hour. That way 
we hope the noice will go down. I have made a 
professional sound test with a company 
recommended by the Ams gemeente and the 
noice exceeds the maximum decibel of noice. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4481-
8236 

Van Diemenstraat veiliger, schoner, 
leefbaarder 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 
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om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4489-
0482 

Ik vind het fantastisch. 
Ik ben namelijk een keer bijna aangereden, 
door een auto die,hoewel hij niet harder reed 
dan het limiet, veel te hard voor een fietser als 
ik vind ik 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4496-
7667 

Nav uw voornemen de maximumsnelheid op 
Weesperstraat en Wibautstraat op 50 km te 
houden, pleit ik voor 30 km. Dit ivm het 
bevorderen van de verkeersveiligheid en het 
verminderen van geluidsoverlast. Ook zou 
handhaving dmv flitspalen een extra impuls 
geven evenals het plaatsen van flitspalen voor 
door rood licht rijden.  
 
Door de verlaging van de maximum snelheid 
naar 30 km wordt het ook mogelijk om het 
snelle langzaam verkeer als snorfietsen, 
brommers en pedelecs van het fietspad naar 
de rijbanen te verplaatsen. Zij vormen een 
gevaar voor fietsers en voor mensen die na het 
metrostation Wibautstraat zuidkant het fietspad 
moeten oversteken om in de taxi te stappen. Je 
kan ze niet aan zien komen door de slinger in 
het fietspad ter plekke. 
 
Tot slot pleit ik daarbij nog voor om 
lawaaiflitsers op zowel deze twee straten (.. 
Weesperstraat en Wibautstraat) als op de 
Amsteldijk te plaatsen. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4501-
6800 

Het is fijn dat het gemeentebestuur van 
Amsterdam zich zo bekommert over de 
veiligheid van haar inwoners en de 
leefbaarheid van onze stad. Echter, met deze 
voorgenomen snelheidsaanpassing schiet u 
volledig door en zult u naar mijn mening uw 
belangrijkste doelstellingen juist niet bereiken. 
De betere optie is simpelweg het handhaven 
van de nu al geldende regels m.b.t. snelheid en 
geluid. U bent daartoe ook verplicht vanuit 
Europese regelgeving die erop toeziet dat u de 
belangen van uw inwoners op een gezond en 
veilig leefklimaat waarborgt, of toch in ieder 
geval uw best daarvoor doet. Helaas lukt dat u 
niet en zeker te weinig, waarbij u zich maar al 
te vaak en te graag verschuilt achter het 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
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argument dat op deze beide onderwerpen niet 
(goed) te handhaven valt. Maar voor beide valt 
er juist heel goed met technische middelen te 
handhaven omdat beide extreem goed en 
objectief te meten zijn. Profiteer in die zin toch 
eens van de verworvenheden van onze 
wetenschap! 
En al zou u alleen handhaven op grote 
overschrijvingen van snelheids- en 
geluidslimieten, dan bereikt u al de door u zelf 
gestelde doelstellingen. Want ook bij snelheid- 
en geluidsoverlast geldt: 20% van de 
overtreders zorgt voor 80% van de ellende. 
Dan bent u met grote stappen dus al snel(er) 
thuis! En daarmee blijft de doorstroming in 
onze stad in ieder geval ook geborgd. 
Amsterdam is geen woonerf in de provincie. 
Amsterdam is een prachtige, wereldstad waar 
mensen in en doorheen moeten kunnen reizen 
om ook op dat aspect de kwaliteit van leven 
hoog te houden. Bedient u zich dan ook a.u.b. 
van wetenschappelijk onderbouwde 'grote 
stads' oplossingen en niet vanuit populisme 
geboren dorps denken. 

vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4518-
1296 

Onze studio op Barentszplein ligt aan de Van 
Diemenstraat en wij ervaren dagelijks last van 
het verkeer op deze straat die in het verlengde 
ligt van de Westerdoksdijk . 
a. De huidige 50km/u geeft veel geluidsoverlast 
waardoor wij om te werken eigenlijk niet de 
ramen open kunnen zetten. (we hebben met 
corona geleerd hoe belangrijk luchtcirculatie 
is). 
b. Het is op dit moment voor klanten en onze 
medewerkers een onveilige en onprettige 
situatie met het snelrijdende verkeer. 
Wij zouden graag de snelheid zien veranderen 
naar 30 km/u. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4520-
1259 

Mooi voornemen om in meer straten de 
maximum snelheid te beperken tot 30 km/uur! 
 
De Weesperstraat is nu een gevaarlijke 
racebaan met veel geluidsoverlast. Het is bijna 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
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onmogelijk om in 1 stoplicht periode bij de Nwe 
Kerkstraat de Weesperstraat over te steken, 
als voetganger of fietser. Op het zeer lange 
stuk van deze straat waar geen stoplichten 
staan, vanaf het Weesperplein tot de Nwe 
Kerkstraat (!) is het zelfs gevaarlijk om over te 
steken want het verkeer raast in beide 
richtingen voorbij. 
Dus: autoluw met 30 km/u ook in de 
Weesperstraat! 
 
Dat moet ook gebeuren op de Wibautas, met 
name op de Weesperstraat. Al in 1998 hebben 
wij, bewoners en ondernemers hierom 
gevraagd. In 2000 is ons verzoek opgenomen 
in het masterplan Wibautas. En er is een 
toezegging gedaan: na de aanleg van de 
Noord-Zuidlijn zou ook de Weesperstraat een 
2x1 rijstrook krijgen! 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 
Het college heeft er nu voor gekozen een 
aantal uitzonderingen te maken op grond van 
logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 
dit uitpakt en stellen waar nodig de 
uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 
om de Weesperstraat te verbeteren. Het 
weghalen van een rijbaan en het op termijn 
pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 
stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 
een 2x2 straat is, houden we vast aan het 
opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 
logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 
(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 
voorgesteld. Een aanpassing van de 
Weesperstraat is geen onderdeel van dit plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4529-
2025 

Wij hebben kennis genomen van uw 
voornemen ’30 in de stad’ en willen dat graag 
van harte ondersteunen zowel vanuit het 
aspect veiligheid als ook betere leefbaarheid 
en minder geluid. Derhalve pleiten wij er sterk 
voor ook de gehele Weesperstraat vanaf Mr 
Visserplein tot Weesperplein vice versa tot een 
30 km straat te promoveren. 
 
De Weesperstraat is momenteel een van de 
gevaarlijkste en lawaaierigste straten van 
Amsterdam terwijl hier veel juist veel kinderen, 
studenten en ouderen oversteken tussen veel 
te hard rijdende auto's 
 
Bovendien is dit een goede locatie om vanuit 
B&W een signaal af te geven aan bestuurders 
die de onze mooie maar steeds vollere stad 
binnenrijden. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 
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voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4532-
3539 

Goede plannen! Het is wel belangrijk geen 
taxi's toe te laten op de trambanen waar nog 
wel 50km/u gereden mag worden. Taxi's zijn 
relatief vaak betrokken bij (dodelijke) 
verkeersongelukken en hebben veel 
voorrechten boven ander verkeer doordat zij op 
plekken mogen rijden waar andere auto's niet 
mogen komen. Met name op de trambanen 
rijden zij erg hard en rijden ze tegen de richting 
in over de andere rijbaan om trams in te halen. 
Zij horen dan ook niet thuis op snelle 
trambanen als je de stad verkeersveiliger wil 
maken. 

Dank voor de steun voor het plan. Taxi's 
mogen in dit plan gebruik blijven maken van de 
vrijliggende tram- en busbanen. Het harde 
rijden is wel een aandachtspunt, waar ook nu 
al op wordt toegezien. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4546-
3901 

goed idee voor de Westerdoksdijk, uitvoeren 
graag ! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4554-
5908 

De snelheid waarmee auto's over de 
Kattenslootbrug rijden aan de Nassaukade 
(S100) is ongekend gevaarlijk. Dit geldt niet 
enkel voor doorrijdend verkeer, maar ook voor 
wat er op en van het Van Limburg Stirumstraat 

De Nassaukade (en de Kattenslootbrug) is in 
het voorstel opgenomen als 30 km straat. Een 
herinrichting maakt geen onderdeel uit van het 
plan. Bij de invoering van 30 km/u in de stad 
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rijdt. Ondanks de recente vernieuwing van het 
wegdek en de strepen, blijft het vooral voor 
fietsen en voetgangers een overgang die men 
liever vermijdt. Aangezien de gemeente niet wil 
ingaan op de voorstellen m.b.t. het herinrichten 
van de kruispunt en overgang, zou een 
minimale oplossing het verlagen van de 
maximum snelheid tot 30 km/u kunnen zijn. 
Overigens is dit een oplossing zijn voor het 
verbeteren van de verkeerssituatie in de 
gehele stad, en draagt het bij aan de 
doelstellingen rondom geluidsoverlast, 
luchtkwaliteit, en verduurzaming. 

wordt wel gekeken of kleine aanvullende 
maatregelen nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4559-
4827 

I.h.a. een goed plan! 
Maar WAAROM PAS IN 2023 ? ? ? 
Misschien zijn er een paar wegen waarvoor 
een uitzondering zou kunnen gelden? 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4562-
6382 

Heel dom, e.bike fietsers gaan al 40 km per 
uur. En de brommers en scooters ook. 
40 km is daarom beter. Verder e-bikes enz. 
zelfde regels gaan invoeren als auto’s. Zij 
moeten gezien worden als een auto, niet meer 
als een fiets. Bij alle verkeerslichten een strook 
maken , waar de scooters enz. voor de auto’s 
kunnen gaan staan en meteen weg kunnen 
scheuren. Ze rijden nu toch al Kris kras over 
stoepen en te dicht langs de auto’s om vooraan 
te komen. En dan de bekrompen smalle wegen 
waar een scooter niet naast en langs een auto 
kan is zo niet vooruit blikken naar het vervoer 
in de toekomst. En auto’s mijden in de stad is 
het allerdomste . Er zijn te veel mensen slecht 
ter been. En niet kunnen fietsen. Dus bredere 
wegen is een belangrijke noodzaak. 
 
Fietsers geen voorrang meer geven op auto’s 
die de hoek om gaan bij stoplichten. De 
stoplichten aanpassen op de auto en Vise 
versa. 

Er wordt op dit moment bekeken wat de locatie 
van verschillende elektrische voertuigen is op 
de weg. De speed pedelec moet overigens al 
op de rijbaan net als een brommer. De 
maximumsnelheid geldt hier ook voor. Tot slot 
behoudt de auto zeker een plek in de stad. Met 
deze maatregel zorgen we ervoor dat de auto 
beter past in de stad. 
 
Wegen aanpassen ten gunste van de auto 
(breder) zal niet bijdragen aan de gewenste 
verbetering van de verkeersveiligheid in de 
stad. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4565-
0000 

Ik denk dat moeders en vaders op snelle 
bakfietsen en E bikes verplicht moeten worden 
een helm te dragen. Gedragsfilmpjes maken 
met ernstige ongelukken van 
moeders,kinderen om de mensen te laten zien 
,hoe hun leven in luttele seconden kan 
veranderen in een groot drama. 

Dank voor de suggestie. Een helmplicht voor 
fietsers is op dit moment niet aan de orde. 
Hiervoor is bovendien landelijk regelgeving 
nodig. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

4589-
4484 

Prima!!! Fantastisch!!! Wat mij betreft wordt de 
stad autovrij (behalve brandweer, invaliden, 
werklui, e.d.), dus dit is een vooruitgang. En 
wel streng handhaven graag. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4606-
6994 

Ik hoop dat jullie de wegen dan ook rood 
maken, net zoals de Sarphatistraat, met een 
grote afbeelding van een fiets erop. Dat maakt 
het voor ieder helder en duidelijk, 

Een totale herinrichting van straten maakt geen 
onderdeel uit van het voorstel. Bij een 
toekomstige herinrichting kan altijd bekeken 
worden of een inrichting als fietsstraat (met 
rood asfalt) mogelijk is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4618-
1561 

Ik woon al geruime tijd op de Prins 
Hendrikkade (phk). In de praktijk heeft de phk 
feitelijk de wegcategorie 'snelweg'. Snelheden 
tot 80km per uur zijn geen uitzondering. Een 
eenmalig (mislukt) experiment van de 
gemeente met snelheidsmeting kwam tot een 
snelheid van 132km p/u (zie bijlage). Deze 
snelweg snelheden worden gefaciliteerd door 
de vormgeving (één rechte weg) en geen 
enkele vorm van handhaving. Als met 30km/u 
ook de vorm van de weg verandert en daarmee 
de kans op een reële snelheid wordt vergroot, 
dan juich ik dat natuurlijk toe. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

4620-
5787 

30 km door de stad is echt niet te doen. Laten 
wij de 50km gewoon in stand houden. Stop 
eens met al die onzinnige regels 

De verkeersveiligheid in Amsterdam moet 
beter. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. Dit past bij een 
veilige en leefbare stad. Om dit voor elkaar te 
krijgen moeten we inderdaad ook zorgen de 
automobilist zich aan de snelheid gaat houden. 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4635-
6585 

No. I do not agree. As a resident it is already 
almost impossible to drive a car in the city and 
get anywhere. If that is your goal. then people 
who have jobs and need a car will move out. 
Also, people who live here and need a car for 
less use such as occasional shopping or day 
trips will find it too difficult to navigate. It 
already takes me 45 minutes to get onto the 
A10. That is horrible.  
 
A better use of time, effort and money would be 
to actually monitor, ticket and control the 
scooters which are very loud, drive far too fast 
and create a lot of chaos by not following the 
rules. These scooters which drive so fast and 
are so loud are creating an unlivable city.  
 
This is where the best safety procedures and 
rules should be spent. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4643-
7850 

Graag de Wibautstraat ook opnemen in het 
plan voor 30 km. Binnen de bebouwde kom 
zou de norm 30 km per uur moeten zijn, 
ongeacht of het een doorgaande weg betreft. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4659-
8087 

Ik zou graag zien dat de Oostelijke 
handelskade 30 km per uur wordt. 

De Oostelijke Handelskade is in het plan als 
GOW30 opgenomen. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

4661-
5549 

Ik ben het niet eens met het plan. De laatste 
tijd zijn er niet veel doden gevallen. De reden 
om te rijden in de stad is om efficiënt te zijn niet 
om nog langzamer te gaan. Verlaging van de 
snelheid zal alleen maar leiden tot meer 
verkeer en mensen die eerder moeten op 
staan voor werk. Doe het niet! 

Uit analyses met het verkeersmodel 
Amsterdam blijkt dat het autoverkeer afneemt 
bij deze maatregel. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4675-
3065 

Wat een fijn voornemen van de gemeente om 
de snelheid in de stad te verlagen! Wat ik 
belangrijk vind is dat de verlaging naar 30 km 
juist geldt voor de drukke, doorgaande routes 
waar al heel verkeer is en waar veel mensen 
wonen. Zoals de Nassaukade en de Jan van 
Galenstraat. 
Heel goed om te zien dat de verlaging ook daar 
geldt en niet alleen voor bewoners van nu al 
rustige straten. Een superplan omdat het 
solidair is met alle bewoners! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4694-
8470 

Geen voorstander om snelheid omlaag te 
brengen. Snelheid wordt op de meeste plekken 
al natuurlijk begrensd door de drukte op de 
weg. Op de paar wegen waar je wel nog kan 
rijden (is geen file rijden) maakt het dat niet 
alles een uur duurt met de auto. Op deze 
manier jaag je echt bewoners weg die van de 
auto afhankelijk zijn. De stad uitrijden (zeker in 
daluren) zal een 5 tot 10 min langer duren.  
 
Bovendien is die 30 niet te handhaven in de 
avond/nacht. 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. Op een aantal plekken 
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer 
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de 
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot 
van auto's door betere motoren en brandstof. 
Over de hele stad is de verslechtering van 
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet 
minder bereikbaar gaat worden door de 
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te 
voeren zal de reistijd om op een locatie 
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte 
van de totale reis. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

4707-
6341 

Ik ben het er mee eens. Heel goed plan, maar 
laat 50 waar 50 kan zoals bij straten met aparte 
fietspaden. 

De lijn is inderdaad dat we 50 km/u toepassen 
op die wegen waar dat kan. In het kader is er 
wel expliciet voor gekozen dit niet af te laten 
hangen van bijvoorbeeld vrijliggende 
fietspaden, maar dat juist te koppelen aan de 
stedelijkheid. In een niet stedelijk gebied geldt 
50 km/u, daarbinnen in principe 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4725-
5207 Max snelheid 30 km/uur op Westerdoksdijk! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4727-
6912 

Ik vind het heel goed, dat de snelheid in de 
stad naar 30 km gaat. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4739-
5132 

Ik zou sterk willen pleiten voor 30 km/h ook 
voor de Weesperstraat en Prins Hendrikkade. 
Indien dit niet gebeurt dan zal dit leiden tot: 
- meer verkeer op deze straten; 
- meer uitstoot in buurten die toch al tot de 
meest vervuilende van de stad behoren; 
- minder verkeersveiligheid, in het algemeen, 
maar specifiek voor bromfietsers en scooters 
die dan makkelijker met het autoverkeer mee 
kunnen rijden; 
- onduidelijke regels, gewoon binnen de ring 30 
km/h, simpeler kan het niet; 
- het verminderen van bezoekend 
gemotoriseerd verkeer naar het centrum. 
 
Ik zou sterk willen pleiten voor 30 km/h ook 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 
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voor de Weesperstraat en Prins Hendrikkade. 
Indien dit niet gebeurt dan zal dit leiden tot: 
- meer verkeer op deze straten; 
- meer uitstoot in buurten die toch al tot de 
meest vervuilende van de stad behoren; 
- minder verkeersveiligheid, in het algemeen, 
maar specifiek voor bromfietsers en scooters 
die dan makkelijker met het autoverkeer mee 
kunnen rijden; 
- onduidelijke regels, gewoon binnen de ring 30 
km/h, simpeler kan het niet; 
- het verminderen van bezoekend 
gemotoriseerd verkeer naar het centrum. 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 
 
Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4744-
2472 

Graag een autoluw Amsterdam en het liefst 
een goede verbinding parkeren buiten de 
stad/randje en bijna gratis OV (in de 
combinatie met buiten parkeren )grootst 
aanpakken, veel promoten 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. Onder andere 
P+R-voorzieningen horen hierbij. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4752-
1270 

Bij een school en opvang is het beter als er 
een 30 km zone komt, ivm met overstekende 
kinderen die opgehaald worden 

"In het huidige kader is gekeken naar 
stedelijkheid in brede zin. Schoolomgevingen 
zijn daar veelal onderdeel van. Specifieke voor 
scholen, biedt de gemeente sinds 2014 
scholen een afgestemd pakket 
verkeerseducatie aan. Deze ‘Amsterdamse 
Verkeerslijn’, uitgevoerd door Verkeer & Meer, 
biedt leerlingen een voortdurende leerlijn, van 
0 tot 18 jaar. Ook de theoretische en praktische 
verkeersexamens horen hierbij.  
Daarnaast worden basisschoolomgevingen na 
een schouw met kleine maatregelen veiliger 
ingericht. Ook bij middelbare scholen wordt 
gekeken of de omgeving met kleine ingrepen 
veiliger kan worden ingericht. Ook voeren we 
pilots uit met “schoolstraten”, waarbij (een deel 
van) de straat rond het halen en brengen van 
de kinderen een half uur wordt afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer.  
" 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

4752-
4037 

Bewoners Amsterdam steunt uw 
beleidsvoornemen '30 in de stad' met 
genoegen. 
Wij zijn zeker ook verheugd dat de 
Valkenburgerstraat (nu eindelijk) wordt 
opgewaardeerd naar een 30km straat, een 
eerste stap richting stadsstraat. Als dit met de 
Valkenburgerstraat kan, dan is dat ook 
mogelijk met de Weesperstraat (beide 
richtingen) want de omgevingsfactoren en de 
verkeersintensiteit komen sterk overeen. 
 
U geeft aan bij invoering van de generieke 
regel '30 in de stad' slechts beperkte middelen 
te hebben om eventuele 
inrichtingsaanpassingen te doen. Hierbij 
ontvangt u een pleidooi om in de 
Valkenburgerstraat in ieder geval een 
'versteende' middenberm aan te brengen 
waarbij in dit geval de Van Hallstraat een goed 
voorbeeld is. Die licht verhoogde doch 
overrijdbare klinkermiddenberm helpt 
weggebruikers de maximum snelheid te 
respecteren. Ervaring op de 
Valkenburgerstraat leert dat zo'n praktisch en 
relatief goedkopen hulpmiddel geen 
overbodige luxe is. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 
Er wordt door het project Knowledge Mile Park 
gekeken naar aanpassingen aan de 
Valkenburgerstraat. Een middenberm is hierbij 
een van de mogelijkheden die bekeken wordt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4752-
8037 

Mee eens dat 30km moet kunnen maar een 
groot deeel van veroorzaken ongelukken zijn 
de zich vrij voelende fietsers. In dit stuk wordt 
genoemd gestresste fietsers, bromfietsers en 
snorfietsers zijn relatief kwetsbaar. Zevoelen 
zich vaak onveilig en gestrest in het verkeer. 
 
Maar ik denk dat fietsers met hun gedrag en 
gehaastheid gorter oozaak zijn voor gevaarlijke 
verkeerssituaties. 
Ik neem aan simpel te meten. Hoe vaak wordt 
genegeerd, zebra, rood licht, verkeersrichting 
etc. 
 
Ik vind ook veel te veel straten nu 30 km, ook 
daar waar 30km NIET tedoen. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers dan de automobilist 
onderdeel van is. Voor fietsers nemen we 
verschillende maatregelen en voeren 
campagne over de noodzaak van regels zoals 
bijv rijden zonder telefoon in de hand en 
wachten op groen licht. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook voor educatie en 
kennis van verkeersregels is aandacht. De 
jonge schoolgaande verkeersdeelnemers 
krijgen al vanaf de basisschool verkeersles en 
leggen een fietsexamen af. 
 
In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
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meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4755-
1407 

Als bewoner aan de Jan van Galenstraat ben ik 
blij dat jullie 30 km gaan invoeren. Oversteken 
is hier heel ingewikkeld voor duizenden fietsers 
en voetgangers. 30 km maximaal en een 
(opgehoogde) zebra bij de Buysbrug en bij het 
Erasmuspark/Admiralengracht zullen het zeker 
veiliger maken. 
 
Toch moet ik constateren dat invoeren van 30 
km volgens jullie eigen cijfers amper zal leiden 
tot afname van het aantal auto's of schonere 
lucht. In jullie Thermometer van de 
bereikbaarheid 2021 staat zelfs dat het aantal 
auto's in Amsterdam is toegenomen. De Jan 
van Galenstraat blijft vol met auto's, de lucht 
hier blijft te vuil, zeker gezien de verlaagde 
WHO-normen, die Amsterdam volgt. Dat baart 
mij zorgen. 
In 2018 hebben we massaal gestemd voor een 
autoluwe stad. Kunnen we constateren dat dat 
mislukt is? In ieder geval gaat het veel 
buurtbewoners te langzaam, waaronder mij. Uit 
het nieuws blijkt bovendien dat het aantal 
ongevallen met fietsslachtoffers ongekend 
groot is en zwaar wordt onderschat als je 
alleen de politiecijfers volgt zoals Amsterdam 
doet.  
Op papier geven jullie de voorrang aan fiets en 
voetganger maar in de praktijk zijn we nog lang 
niet zover. Helaas. Regelmatig zie ik iemand 
van de fiets vallen, wat soms tot langdurige 
fysieke problemen kan leiden. Op AT5 lees ik 
al te vaak over ernstige ongevallen waarbij 
fietsers of voetgangers een botsing met een 
auto, taxi of vrachtwagen slecht doorstaan.  
Er gaat iets grondig mis in onze mooie stad. 
Als oudere ben ik vaak schrikachtig op het 
fietspad omdat het gewoon te krap is en te 
hard gaat. Talloze eetkoeriers en taxi's 
stressen en jagen om hun boterham of 
couscous te verdienen, en zijn 
bovengemiddeld bij ongevallen betrokken.  
Zal ik moeten afhaken net als zoveel 
leeftijdgenoten? Ik maak me ook zorgen over 
de luchtkwaliteit voor jong en oud. 
 
Vandaar dat ik graag help met ideeën die het 
leven van voetganger en fietser veiliger en 
prettiger maken.  
 
*Laat taxiçhauffeurs op de trambaan straks 
maximaal 30 km rijden. Taxis zijn dodelijk, 
zeker als ze hard gaan en zijn relatief vaak bij 
ongelukken betrokken. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. U heeft gelijk dat de verkeersveiligheid 
in de stad beter moet. Een lagere snelheid 
zorgt voor minder ongevallen. Als het toch 
misgaat, zijn de gevolgen minder ernstig. In het 
steeds drukkere Amsterdam is dat belangrijke 
winst. Door de snelheid op veel van deze 
wegen omlaag te brengen naar 30 km/u is het 
risico op ernstig letsel en het aantal 
slachtoffers dus aanzienlijk kleiner.  
Wij werken met een fors pakket aan 
maatregelen (agenda Amsterdam Autoluw) aan 
een autoluwer Amsterdam, maar dit gaat niet 
van de ene op de andere dag overal. Met 30 
km/u in de stad gaan we het aantal ongelukken 
en vooral de impact van die ongelukken 
verminderen. De snelheid van 30km/u zorgt 
ook voor een betrouwbaarder verkeersnetwerk 
(rustiger verkeer en minder ongelukken). Dat 
maakt ook gezamenlijk gebruik door de 
verschillende verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Bij de invoering van 
de maatregel monitoren we ook op mogelijke 
effecten. Vooralsnog is de verwachting van het 
college dat de verkeersveiligheid aanzienlijk 
verbeterd. En zal door de invoering van 30km/u 
in de stad de wettelijke norm voor uitstoot niet 
overschreden worden. Wegen waar we 
effecten op de luchtkwaliteit verwachten 
worden gemonitord. Als stad werken we met 
Actieplan Schone Lucht aan meer maatregelen 
om de uitstoot in de stad verder terug te 
dringen en ook de ontwikkeling van schonere 
motoren gaat in de nabije toekomst een 
belangrijk verschil maken. Naast maatregel 30 
km/u werkt Amsterdam aan een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. 
 
Bedankt voor uw suggesties. Wij werken met 
een fors pakket aan maatregelen (agenda 
Amsterdam Autoluw) aan een autoluwer 
Amsterdam, maar dit gaat niet van de ene op 
de andere dag overal. Met 30 km/u in de stad 
gaan we het aantal ongelukken en vooral de 
impact van die ongelukken verminderen. De 
snelheid van 30km/u zorgt ook voor een 
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*Waarom rijden er zoveel toeristen in auto's 
naar de Dam? Je ziet ze op de Piet Heinkade 
en op het Rokin in de file staan. Zijn de 
routeplanners al aangepast om hen buiten het 
centrum te houden? Is er een andere manier 
om dit overbodige verkeer te weren? Kan dit 
met kentekenherkenning? Dat buitenlanders 
buiten Ring A10 blijven, tenzij ze op bezoek 
komen of een hotelboeking hebben? 
*Overal moeten fietsers en voetgangers op een 
knop drukken om groen te krijgen. Stel je voor 
dat ik dit vanuit mijn auto moet doen. Weg met 
de groenknop! Doe a.u.b. meer met die 
stoplichten, het kost niks behalve een betere 
instelling. Geef fietsers en voetgangers vaker 
voorrang, juist ook bij doorgaande wegen.  
Geef de kwetsbare deelnemer ook voorrang op 
kruispunten en rotondes. Het Hugo de 
Grootplein is echt fijn om te fietsen omdat daar 
fietsers voorrang hebben. De 
Haarlemmermeerpleinrotonde is een drama 
geworden voor al die scholieren die 
herhaaldelijk moeten wachten op auto's, 
bussen en weer auto's en dat in één 
windrichting. Te vaak moet je als fietser zinloos 
wachten, of je staat te wachten op rijdende 
auto's. Het zal autogebruik ontmoedigen als 
autorijden langer duurt, dat merk ik zelf als 
automobilist. En het zal veel veiliger worden en 
prettiger, ook voor ouderen, kinderen en 
gehandicapten. 
*In andere steden zijn kruispunten waar alle 
fietsers tegelijk voorrang hebben. Waarom doet 
Amsterdam dit niet? Het zou geweldig kunnen 
bij het kruispunt bij De Nederlandsche Bank, 
waar je als fietser vaak zinloos en lang staat te 
wachten. Dit lokt door rood fietsen uit. 
 
De afname van parkeerplaatsen gaat 
supertraag. Overal zie je nog steeds te veel 
blik, op een paar mooie stukjes gracht na, waar 
ineens een roodwit paaltje verschijnt. Hoera. 
Maak het mogelijk dat buurtbewoners een 
parkeerplaats adopteren om daar een tuintje te 
maken. Geen geveltuin maar een parkeertuin. 
ParkPlek heet het, ze willen er aan de 
Weesperzijde mee beginnen. Waarom mag dat 
toch niet? Bewoners willen zo graag hun buurt 
prettiger maken. Waarom blijven die 
ouderwetse parkeereisen de norm? Hoe mooi 
kan de stad wel niet worden? Geen kaasschaaf 
maar Leefstraat! 
*De vele fietsongevallen baren mij zorgen. Ik 
ben zelf ook al een paar keer aangereden en 
hard gevallen, onder andere door een 
Biródame die door rood reed. Er komt geen 
politie, er komt geen ambulance. Nu 
verschijnen steeds meer elektrische varianten 
die zwaarder zijn en harder gaan bij ons op het 
fietspad. Snelheid- en massaverschillen 
vergroten allebei het risico voor de standaard 
fietser.  

betrouwbaarder verkeersnetwerk (rustiger 
verkeer en minder ongelukken). Dat maakt ook 
gezamenlijk gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Bij de invoering van 
de maatregel monitoren we ook op mogelijke 
effecten. Vooralsnog is de verwachting van het 
college dat de verkeersveiligheid aanzienlijk 
verbeterd. Taxi's zijn een belangrijke vorm van 
aanvullend vervoer. Om die reden mogen taxi's 
met een ontheffing ook van de vrije tram- en 
busbaan gebruik maken en met een hogere 
snelheid rijden. In dit plan wordt dit als 
uitgangspunt genomen. Het harde rijden is wel 
een aandachtspunt, waar ook nu al op wordt 
toegezien. Naast het plan '30 in de stad' 
werken we ook door aan de aanpak van 
gevaarlijke kruispunten en routes en betere 
doorstroming voor fietsers zoals meer groen en 
minder wachten voor fietsers. 
 
 
 
 
 
In het plan '30 in de stad' is voor een groot deel 
van de stad een snelheidsverlaging naar 30 
km/u opgenomen. Met de Agenda Amsterdam 
Autoluw neemt Amsterdam verschillende 
maatregelen om de stad verder autoluw te 
maken. Dit zorgt voor meer ruimte voor 
ontmoeten en groen. Geheel autovrij zijn we 
terughoudend in, omdat dit leidt tot minder 
goede bereikbaarheid. Met 30 km/u in de stad 
gaan we het aantal ongelukken en vooral de 
impact van die ongelukken verminderen. De 
snelheid van 30 km/u zorgt ook voor een 
betrouwbaarder verkeersnetwerk (rustiger 
verkeer en minder ongelukken). Dat maakt ook 
gezamenlijk gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. 
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Zo is er nu in de stad een explosie van fat 
bikes (dikke banden), sommige halen 45 km, 
vertelde een eigenaar mij, en zo wordt het ook 
aangeprezen op internet (RTL-filmpje test het). 
Met een paar trappen scheuren ze iedereen 
voorbij. Is het een fiets? Moet het een 
kentekenplaatje hebben? Een rijbewijs, of een 
verzekering? Niemand die het weet. Van de 
minister mag alles op het fietspad, met een 
maximum van 25 km. Voor de gewone fietsers 
is dit niet te doen, het Amsterdamse fietspad is 
een jungle, mede door het risicovolle gedrag 
van veel fietsers natuurlijk. 
 
*Maak daarom het vrijliggend fietspad 
onverplicht. Stel er een maximum van 20 km 
in. Dan kunnen kinderen weer veilig oefenen 
zonder weggebeld te worden en kunnen 
ouderen hopelijk langer door blijven fietsen in 
de stad. We zijn tenslotte aan het vergrijzen en 
vitaliteit scheelt geld in de zorg. Laat alle 
snelheidsduivels en gestreste koeriers toe op 
de rijbaan bij de auto's, waar ze allemaal 30 
kunnen proberen te halen. 
*Waar dat niet lukt moet op veel plaatsen het 
fietspad volgens de normen van CROW naar 
vier meter in plaats van de huidige 1.80-2 
meter. Dat gaat ongevallen schelen. Als er 
geen plek is, moet het ten koste van de 
autorijbaan. 
*Geef voetgangers meer ruimte op de stoep. 
Het staat er vol met fietsen en brommers en 
objecten en obstakels en uitstalborden voor 
winkels, waarop niet wordt gehandhaafd. Dit is 
voor gehandicapten en ouderen echt 
ingewikkeld. Zorg voor minimaal twee meter 
vrije loopruimte, zoveel is dat niet als je 
bedenkt hoe druk het is. 
 
Mag ik nog wat complimenten uitdelen? Kijk 
hoe fijn de Haarlemmerstraat is geworden. Het 
is er nog steeds druk, maar toch minder 
gevaarlijk. Kijk hoe fijn de Franshalsbuurt is 
geworden, een uithangbord voor internationale 
bezoekers. Breid s.v.p. dit experiment uit naar 
andere dichtbevolkte delen in de stad, zoals de 
Staatsliedenbuurt waar mensen al aan het 
woonerf gewend zijn. 
 
Ik hoop dat ik een echt autoluwe, veilige en 
prettige wandel- en fietsstad nog mag 
meemaken. Ik wens jullie veel succes bij de 
uitvoering van alle mooie vernieuwingen! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4755-
2390 Goed idee Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 



 

246 

  

Nummer Originele tekst Antwoord 

4759-
8449 

Enkele opmerkingen die ik vind te moeten 
maken. 
- allereerst: max 30 k/m per uur voor veel 
wegen lijkt mij een prima keuze.  
- het zou mooi zijn als het nieuwe regime niet 
meer maar minder verkeersborden met zich 
meebrengt. 
 
Overigens denk ik dat verkeersdrempels ook 
een slechte invloed hebben op 
inschattingsvermogen dat mensen hebben 
inzake de naderingssnelheid van voertuigen. 
 
- effect op fossiele motorvoertuigen kan zijn dat 
ze vaak in een lage(re) versnelling rijden en/of 
terugschakelen bij zoiets als een 
verkeersdrempel. Kan nadig zijn voor de 
luchtkwaliteit. Na de verkeersdrempel is de 
kans groot dat er een beetje extra gas wordt 
gegeven, wat ook nadelig is voor de 
luchtkwaliteit. 
 
- ik acht de kans groot dat de 
snelheidsverschillen tussen OV en ander 
verkeer problemen kunnen veroorzaken, o a 
een onrustig verkeersbeeld of ander verkeerd 
gaat sneller dan toegestaan. ik vraag me 
zodoende af wat het nadeel zal zijn voor de 
reistijd in het OV als deze zich ook aan de 30 
km/u zal houden daar waar het andere - er 
naast rijdende verkeer - sowieso max. 30 km/u 
mag rijden. 

De verwachting is inderdaad dat er uiteindelijk 
minder borden nodig zijn doordat er minder 
overgangen van 50 naar 30 km/u komen. 
 
Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. Op een aantal plekken 
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer 
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de 
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot 
van auto's door betere motoren en brandstof. 
Over de hele stad is de verslechtering van 
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet 
minder bereikbaar gaat worden door de 
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te 
voeren zal de reistijd om op een locatie 
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte 
van de totale reis. 
 
Een lagere snelheid heeft veel positieve 
effecten op de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in de stad. In steden waar dit is 
ingevoerd blijkt het goed te werken. Voor het 
OV geldt dat dit ook mee moet met de lagere 
snelheid, behalve op die trajecten waar een 
vrije tram/busbaan is. Als onderdeel van 
monitoring zullen we aandacht hebben voor die 
locaties waar er een gedifferentieerd 
snelheidsregime is. Vaker dan andere 
aspecten die we monitoren zullen we kijken 
naar effecten aangaande verkeersveiligheid. 
Daar waar het vervolgens onveiliger wordt 
zullen we, samen met programma 
verkeersveiligheid, acties definiëren en 
uitvoeren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4764-
5890 

De vrije trambanen dienen in het plan niet 
meer begaanbaar te zijn voor taxi's. Het belang 
voor OV en nooddiensten kan wel worden 
gezien, om hier 50 km/u te blijven hanteren. 
Maar voor taxi's niet. Met name gezien de 
nagestreefde doelen, minder verkeerslawaai 

Taxi's zijn een belangrijke vorm van aanvullend 
vervoer. Om die reden mogen taxi's met een 
ontheffing ook van de vrije tram- en busbaan 
gebruik maken. In dit plan wordt dit als 
uitgangspunt genomen. 
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en minder verkeersongevallen, dienen taxi's 
met andere auto's te worden gelijkgesteld en 
op de reguliere rijbaan te rijden met 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4776-
6042 

Ik las in het Amsterdam-krantje over het plan 
30 km/u in de stad.  
 
In het kort: ik ben helemaal voor 30 km/u in de 
stad; wat mij betreft voeren we het morgen al 
in! Wel zie ik hierbij ook graag 
maatregelen/handhaving die ervoor zorgen dat 
mensen daadwerkelijk hun snelheid 
verminderen. 
 
Ik hoop dus ten zeerste dat de verlaging naar 
30 km/u een positief effect zal hebben op de 
veiligheid in de hele stad en specifiek op 'mijn' 
kruising. Graag zou ik hier ook handhaving 
en/of snelheidsbeperkende maatregelen zien, 
wat mij betreft al voor de invoering van de 30 
km/u (zoals ik zei houdt men zich op dit 
moment vaak al niet aan de 50 km/u, al 
helemaal als het rustig is op de weg). Ik snap 
dat hoge drempels op de Zeeburgerdijk 
moeilijk zijn in verband met nooddiensten, 
maar wellicht een (aantal) lage drempels, een 
laag kruispuntplateau, (dynamische) 
snelheidsborden, of zelfs een stoplicht of 
flitspaal zouden misschien kunnen worden 
overwogen. 
 
In het kort: ik ben helemaal voor 30 km/u in de 
stad; wat mij betreft voeren we het morgen al 
in! Wel zie ik hierbij ook graag 
maatregelen/handhaving die ervoor zorgen dat 
mensen daadwerkelijk hun snelheid 
verminderen. 
 
Ik las in het Amsterdam-krantje over het plan 
30 km/u in de stad. Toen ik op de website en 
kaart keek was ik blij om te zien dat 'mijn' 
straat, de Zeeburgerdijk, ook naar 30 km/u zal 
gaan. Ik woon nu zo'n 9 maanden op de hoek 
van de Zeeburgerdijk en de Th. K. van 
Lohuizenlaan en in die tijd heb ik al 3 
verkeersongevallen zien gebeuren - en ik zit 
echt niet de hele tijd voor mijn raam naar het 
verkeer te staren! De hoge snelheid van het 
verkeer op de Zeeburgerdijk draagt zeker bij 
aan de onveilige situatie: veelal houdt men zich 
niet aan de huidige snelheidslimiet en 
regelmatig wordt geen voorrang verleend aan 
voetgangers op de zebrapaden. Met de 
ontwikkeling van het Cruquiusgebied zal de 
hoeveelheid verkeer op deze kruising alleen 
maar toenemen. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
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samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4810-
1240 

Ik ben een groot voorstander van 30km in de 
binnenstad, maar vind het niet verstandig dat 
voor de Prins Hendrikkade een uitzondering 
wordt gemaakt. Het is namelijk een uitgelezen 
kans om hier eindelijk een aantrekkelijke 
boulevard langs het Oosterdok te realiseren, 
zowel voor bewoners als bezoekers en 
toeristen, met een minimum aan autoverkeer 
en milieuschade. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4810-
6180 

Goed plan, het probleem is de naleving, ik zie 
bijvoorbeeld dat op de Wingerdweg de max 
snelheid van 50km op geen enkele manier 
nageleefd wordt! Dus…? Leuk plan maar 
helaas…. Dan moeten er ook tig flitsers 
geplaatst worden! Desondanks, zeker 
doorzetten! 30km max snelheid!!! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

4810-
8848 

Geweldig goed plan, had van mij veel eerder 
gemogen, maar is eigenlijk nog te bescheiden. 
Amsterdam moet veel meer doen aan het 
terugdringen van hinderlijk verkeer en veel 
groener, dus leefbaarder worden. Zoals het 
terugdringen van de vele motoren met enorme 
geluidexplosies, een regelrechte ramp! 

Dank voor uw suggestie. In het Actieplan 
Geluid is afgesproken dat er in G4-verband 
een verkenning wordt uitgevoerd naar 
maatregelen tegen overlastgevende motoren. 
Hierbij wordt onder andere gekeken naar 
vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4811-
0866 

Heel goed plan! Ik pleit er in eigen kring al 
jaren voor. 30km/h Vergroot veiligheid, 
verbetert luchtkwaliteit, vermindert 
geluidshinder en zorgt voor even goede zo niet 
betere doorstroming. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4827-
1578 

Van Diemenstraat staat nu voor een blijvende 
50 km zone. Dit zou ik graag naar een 30 km 
zone zien veranderen aangezien er een 
basisschool aan gevestigd is en veel 
schoolkinderen daar oversteken. Dit ivm 
veiligheid, minder lawaai en uitstoot van 
fijnstof. 
 
Bedankt 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4838-
1279 

Dat is een heel veilig idee voor iedereen in de 
stad. 
Het liefst auto vrij in het centrum. 
 
OV inzetten ook voor invaliden en 
gehandicapten 

We nemen kennis van de steun voor het plan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

4838-
8858 

Motoren trekken zich nergens van aan en 
scheuren nu regelmatig met donderend geraas 
als een vliegtuig door de Weesper heen. 

In het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4844-
9532 Uitstekend plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4847-
7537 

In het verkeer wordt door fietsers,voetgangers 
als verkeersdeelnemer teveel gebruik 
gemaaktvan smartphone. Ook door het gebruik 
van koptelefoon door deze 
verkeersdeelnemers zijn ze afgesloten van de 
buitenwereld. Dat betekent zij zelf vaak een 
gevaar zijn voor de overige 
verkeersdeelnemers. Verder een max snelheid 
van 40km/uur is reëler binnen de ring. 

Dank voor deze suggestie. Voor een snelheid 
van 30 km/u is gekozen, omdat uit de 
wetenschap blijkt dat bij deze snelheid dodelijk 
letsel nagenoeg niet voorkomt. Daarnaast is op 
dit moment 40 km/u als maximumsnelheid 
geen mogelijkheid in de wet. Amsterdam kan 
daar niet van afwijken. Daarnaast heeft 
Amsterdam een verkeersveiligheidsaanpak, 
waarvan ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers onderdeel is. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

4856-
5666 

Zienswijze 30 km invoeren: sneller veiliger, NU 
en overal in de stad, binnen de ring. 
 
Van: bewoner Valkenburgerstraat met de 
directe leefomgeving Mr Visserplein, JD 
Meijerplein, Weesperstraat, Waterlooplein, 
Jodenbreestraat, Prins Hendrikkade en de 
IJtunnel.  
 
Meer druk op fietsers en voetgangers dan ooit! 
Na het versoepelen van de corona 
maatregelen is dit gebied weer even druk, zelfs 
drukker, dan vóór corona, met vooral 
gemotoriseerd verkeer, een flinke toename aan 
motoren en (gemotoriseerde) fietsers.  
 
Fietspaden en kruisingen zijn op vele plekken 
te smal en te onveilig door e-bikes, fat-bikes en 
koeriers. Hoe vaak zijn er bijna- ongelukken, 
soms zijn er ongelukken en komt politie of 
ambulance niet eens (en dus tellen de 
gevolgen niet eens mee in de tellingen die de 
gemeente hanteert).  
Met name gebeurt dit rondom Mr Visserplein 
en de aanpalende straten: Valkenburgerstraat, 
Weesperstraat, Jodenbreestraat en ook de 
Prins Hendrikkade. 
 
De wegen voor gemotoriseerd verkeer zijn 
voller dan ooit en er wordt bijna standaard te 
hard gereden, behalve als er file is. 
De ochtendspits en avondspits is steeds langer 
geworden. 
In mijn ogen moet de gemeente niet werken 
met ‘gemiddelde cijfers’, dit geeft een totaal 
vertekend beeld. De nog relatief rustigere 
nachten heffen de drukte van de dag te veel 
op. Ook de piekmomenten moeten nader 
bekeken worden. 
 
Binnenkomst vanaf de IJtunnel en wegrijden de 
IJtunnel in: 
Prima dat dat de Valkenburgerstraat 30 km 
wordt. Maar maak stuk Valkenburgerstraat 
vanaf de Anne Frankstraat tot aan de tunnel 
OOK 30 km. 
Anders blijft het stuk vanaf Anne Frankstraat 
tot aan de IJtunnel nog steeds een racebaan 
zoals die nu gebruikt wordt. Dit stuk, de 
tunnelbak en onderdoorgang Prins 
Hendrikkade, is een soort 'niemandsland' en 
galmbak voor motoren en voertuigen met luide 
klankpot. Chauffers weten dat hier NOOIT 
wordt gehandhaafd. Met name in de zomer zijn 
ook regelmatig grote groepen motorrijders die 
met te veel herrie de stad in komen rijden, een 
toertje maken. Dit veroorzaakt luchtvervuiling 
en veel geluidsoverlast. 
 
Kruising Mr Visserplein/Jodenbreestraat: 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 

kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 

in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 

brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 

wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 

lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 

en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 

wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 

op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 

dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 

meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 

op die wegen nog steeds een belangrijk 

criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 

leiden tot iets langere reistijden. 
 

De suggestie is begrijpelijk. Vanuit het oogpunt 

van logica is er echter voor gekozen hier 50 

km/u als snelheid te hanteren. De weg is hier 

2x2 en de overgang naar een andere 

maximumsnelheid gebeurt op een logisch 

overgangspunt. 
 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 
 
 
Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

Voetgangers die niet snel ter been zijn halen 
nog steeds niet het volle zebrapad bij het Mr 
Visserplein, ondanks dat de VRI’s wel 
enigszins zijn aangepast.  
Hoe vaak zie ik auto’s, vrachtwagens en 
motoren door rood rijden, soms gierend op het 
zebrapad stoppen. 
Hoe vaak zie ik jonge fietsers al eerder 
oversteken voordat de VRI voor hen op groen 
is. 
Hoe vaak gaat het mis met afslaan en 
invoegen vanaf de Valkenburgerstraat richting 
Waterlooplein / Weesperstraat en vice versa. 
Alle auto’s, vrachtwagens, motoren trekken per 
definitie keihard op vanaf het stoplicht bij de 
Synagoge / Joods Historisch Museum richting 
IJtunnel: met een ‘fijne’ bocht de 
Valkenburgerstraat in scheuren. Waar ze dus 
eerst een super vol kruispunt passeren en als 
men ziet dat de VRI bij de Anne Frankstraat op 
groen (komt te) staan, trekt men op om het licht 
te halen en de IJtunnel in te schieten. De 
invoegstrook wordt als een sportieve uitdaging 
gezien: snel even optrekken om in te halen. 
Alle wegen uitkomend en aansluitend op het 
Mr Visserplein moeten naar max 30 km. 
 
Apart fietspad bij Namenmonument: 
Fijn dat het aparte fietspad bij het 
Namenmonument er nu is.  
Echter de aanloop op de rijweg naar de 
versmalling bij het Monument, gaat maar 
steeds net goed. Men komt te snel vanaf de 
Valkenburgerstraat/Mr Visserplein aan 
scheuren (weer die prettige rij-bocht!), dit is na 
de Valkenburgerstraat een 50 km stuk. Als het 
even kan wordt in het kleine stukje 30 km langs 
het Namenmonument keihard opgetrokken, 
gas gegeven, met name door motoren, richting 
de Weesperstraat verder in. De andere richting 
op is idem dito.  
Als je als chauffeur ziet dat er verderop weer 
50 km gereden mag worden, begint men al 
lang van tevoren hierop te anticiperen. Gevolg: 
als het ff kan rijdt men ook al 50 km op een 30 
km stuk. Zeker het laatste stukje want 
chauffeurs weten dit en de ervaring leert dat er 
NOOIT wordt gehandhaafd! 
 
De andere weghelft bij het Namenmonument is 
gebleven zoals het was. Dus wordt hier 
permanent te hard en te luid gereden. 
Gestimuleerd door de GROENE GOLF rijdt 
men hier 50 km. Met verkeersgevaar voor 
wachtende fietsers en voetgangers, je moet 
standaard ver van de weg afstaan, om niet 
omver geblazen te worden.  
Nu dat het Monument er is en het hier steeds 
drukker wordt moet ook wat aan de 
verkeerssituatie gedaan worden: minder 
gevaar en minder geluidsoverlast! DUS AAN 

herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

BEIDE ZIJDEN 30 km en op een langer stuk. 
Gevolgd door een GROENE GOLF van 30km. 
 
Dan nog even over de Prins Hendrikkade: ook 
hier kunnen de gemotoriseerde 
verkeersdeelnemers met totale vrijheid harder 
dan 50 km rijden. Het is dag en nacht een 
racebaan. Terwijl het een prachtige boulevard 
zou kunnen zijn.  
Hier ook 30km van maken. 
 
De luchtkwaliteit en de geluidsoverlast staat in 
dit bovengenoemd gebied meer onder druk 
dan ooit! 
Wat een gemiste kans dat er niet in coronatijd 
OVERAL IN DE STAD meteen overal 30 KM IS 
INGEVOERD! 
 
ADVIES: OVERAL 30KM INSTELLEN 
Ook de grote wegen, die nu nog als 50 km in 
deze plannen staan, moeten 30 km worden.  
Dit geeft helderheid en eenheid in de stad. 
De wisselende max snelheden creëeren onrust 
en dagen uit tot plotseling hard op trekken en 
in te halen.  
Dit geldt met name voor automobilisten en 
overal 30 km geven fietsers en voetgangers 
meer rust en ruimte. 
30 km overal, geeft een eenduidig signaal.  
Groene golf op de Weesperstraat/Wibautstraat 
moet naar 30 km. 
En zo snel mogelijk invoeren! 
 
Maar boven al: De 50 km wegen worden tot nu 
toe alleen gezien en behandeld als facilitair 
aan gemotoriseerd verkeer en niet als een 
onderdeel van de buurt, leefomgeving, als 
openbare ruimte voor bewoners, bezoekers en 
voetgangers.  
Bekijk de wegen allereerst vanuit het standpunt 
van bewoners, voetgangers en laat verkeer 
(auto's, motoren, vrachtwagens ed) eerder 
'bezoek' zijn. Hier moet daadwerkelijk anders 
naar gekeken worden!!! (zie boek Recht van de 
Snelste). 
 
NB standaard wordt gerekend dat er 15% 
harder gereden wordt dan de max toegestane 
snelheid.  
Ik ben benieuwd of max 30 km OVERAL 
uiteindelijk in praktijk dan 45 km is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4860-
0417 

Heel graag zien we onze straat een 30km/uur 
weg worden, aangezien dit een forse 
vooruitgang betekent voor onze wijk. Het 
woonplezier zal sterk vooruit gaan door een 
grotere verkeersveiligheid en minder 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
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geluidsoverlast.  
We doen hard ons best om de straat mooier en 
fijner te krijgen en daarmee Buiksloterham 
mooier op de kaart te zetten. 

maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4871-
9514 

Ik ben voorstander dat de Westerdoksdijk 30 
km per uur wordt. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4873-
6065 

Onzinplan !! Ga eerst eens HANDHAVEN 
HANDHAVEN HANDHAVEN op bestaande 
regels in heel Amsterdam !! 
Ik woon in Nieuw West en oa de 
S106,S107,S207,S 104 zijn racebanen waar 
50 km de maximale snelheid is ... en waar 
niemand 50 km rijdt 
Begin eerst eens met snelheidscamera,s met 
ingebouwde geluidsmeters die ook het 
overmatige geluid van uitlaten meet Parijs 
heeft het wij niet,wij preten wat en doen wat 
inspraak en er verandert niets !!!! 
oh ja we hadden ook afgesproken dat 
snorscooters op de rijbaan moeten en een 
helm moeten dragen... 
Oh ja een fiets moet licht hebben in het donker 
volgens de wet ....In Amsterdam niet nodig !!! 
Hou op met dit vage bestuur richt een groep 
handhavers op die 24 uur per dag 
HANDHAAFT  

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
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Wedden dat dit team meer geld opbrengt door 
de boete,s dan wat ze kosten !! 
Bestuur ga besturen de wetten zijn er al en hou 
op met inspraakavondjes !! neem zelf de 
verantwoordelijkheid daar hebben we jullie 
voor gekozen !!!!! 

meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4883-
6865 

Hello,  
 
I live in Wibautstraat and my apartment is 
facing the street. I would love it if the maximum 
speed here would be lowered! The noise 
pollution would go down. 
 
Thank you! 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4891-
8121 

Voer het aub niet in. Althans, niet op de grotere 
doorgangswegen en niet s nachts als t rustig 
op straat. Het levert geen extra 
verkeersveiligheid op, alleen maar extra files, 
frustraties en milieuvervuiling. Zorg in de plaats 
daarvoor voor betere en bredere fietspaden en 
stoplichten (die staan beroerd ingesteld op veel 
kruispunten en wegen, zoals op de 
Wibautstraat etc.).  
 
En als het wel wordt doorgevoerd, dan ook het 
OV (teams, bussen) in de stad, anders is de 
ellende helemaal niet meer te overzien wat 
betreft de veiligheid. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot langere reistijden. In de nachtelijke 
uren een andere snelheid draagt niet bij aan de 
duidelijkheid over de snelheid. Bovendien zijn 
er ook in de nachtelijke uren drukkere straten, 
waar dan weer een uitzondering voor zou 
moeten gelden. De uitzonderingen voor het OV 
zijn elementen waar we na invoering goed naar 
gaan kijken, ook op het gebied van 
verkeersveiligheid. Op dit moment geldt deze 
uitzondering al voor de tram in de 
Sarphatistraat. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4891-
8355 

Geweldig! Zou prachtig zijn als dit 
daadwerkelijk wordt ingevoerd. Misschien 
kunnen er op de Middenweg dan meteen extra 
zebrapaden en drempels komen. Een paar 
flitspalen voor hen die toch te hard én over de 
vrije trambaan scheuren is én goed om te 
handhaven én genereert extra inkomsten voor 
de gemeente. 

Dank voor de steun voor dit plan. In eerste 
instantie zullen straten niet worden 
heringericht, maar nemen we kleine 
maatregelen om de snelheid af te dwingen. 
Handhaving is daar een onderdeel van. 
Verkeershandhaving zal informatie gestuurd 
plaatsvinden op die locaties waar handhaving 
nodig is. De gemeente overlegt daartoe met de 
bevoegde instanties: Openbaar Ministerie en 
politie. Verkeershandhaving vindt plaats door 
staande houdingen en door middel van 
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camera’s. De handhaving richt zich op auto’s, 
brom- en snorfietsen als ook op (elektrische) 
fietsers. Overigens merken we op dat de 
inkomsten van verkeershandhaving bij het Rijk 
terecht komen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4903-
7798 

Heel goed idee. Om vele redenen: veiliger, 
schonere lucht, minder co2 uitstoot, minder 
ongelukken, minder verwarring over waar je 
hoe hard mag, minder slijtage en dus 
onderhoud weg, minder asfaltslijpsel dat in 
natuur terecht komt. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4924-
5422 

Hallo!Graag wil ik reageren op het plan om 
70km te hanteren bij de ingang van de Piet 
Heintunnel. 
De grote hoeveelheid verkeer (en vooral de 
motorrijders) leveren bij de huidige snelheid 
grote geluidsoverlast op voor de grote 
hoeveelheid woningen die hier omheen staan. 
Het is daarnaast een van de meest vervuilde 
stukken van Amsterdam qua 
luchtverontreiniging en fijnstof. 
Ik zou heel graag zien dat de snelheid verlaagd 
wordt naar 50km per uur. Zeker ook omdat de 
IJburglaan en Piet Heinkade voor en na de 
tunnel ook een maximum snelheid van 50km 
kennen. Het is dus eigenlijk niet meer dan 
logisch dat bij de ingang van de tunnel 50km 
gereden wordt. Zeker met het oog op de 
hoeveelheid woningen en de geluidsoverlast / 
luchtverontreiniging. 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Aanpassen van de Piet 
Heintunnel naar 50 km/u valt buiten de scope 
van plan 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4928-
3462 

Persoonlijk heb ik er geen moeite mee als bijna 
80 jarige maar de jongere generatie zal altijd 
wel haast hebben 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4945-
3365 

Ik ben voor 30 kilometer wegen . Mis alleen de 
handhaving.. zou het mooi vinden als er meer 
obstakels om en om in de daar voor bestemde 
weg worden geplaatst , zo als betonen bloem 
bakken . Dat verlaagt de snelheid behoorlijk . Ik 
woon de de wijk overhoeks . Daar zijn en 
worden geen drempels geplaatst. Maar de 
bewoners rijder allemaal met een behoorlijk 
snelheid . Afgelopen 6 maanden staan deze 
planten bakken op de Grasweg . . Hoop dat u 
dit mee wil nemen in u besluit . 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
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Meer groen in de stad. 

locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Dank voor de suggestie. In de Omgevingsvisie 
2050 is de ambitie van meer groen ook 
opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4962-
5056 

Dit is een onzinnig plan. Verkeersveiligheid 
bereik je alleen maar door aanpassing gedrag 
van de verkeersdeelnemers. Goed opletten. 
Snelheid aanpassen aan de omstandigheden. 
Dus 70 km/u op de Europaboulevard is minder 
gevaarlijk dan 30km/u langs een school, waar 
net op vrijdagmiddag de bel gaat.  
 
Straks is 30% minder slachtoffers bereikt. En 
wat dan? Er zijn nog steeds slachtoffers. Gaan 
we dan naar 20 km/u voor de hele stad? Of 15 
km/u? Zelf woon ik in Buitenveldert. Brede 
lanen, waar 30 km/u aanvoelt als kruipen. Op 
de ventweg langs mijn flat zal ik echter 30 km/u 
niet halen.  
 
Verkeersveiligheid is afhankelijk van wegdek, 
overzichtelijkheid, tijd van de dag, type weer, 
ervaring van de bestuurder en vele andere 
factoren. Het omgaan met die factoren heet 
autorijden en daar begint verkeersveiligheid. 
Verantwoordelijkheidsgevoel van de 
bestuurder kweek je niet door een opgelegde 
lagere snelheid. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook gedrag onderdeel van is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

4969-
2361 

Ik ben groot voorstander dat de Westerdoksdijk 
30 km/ uur wordt. 
 
Tevens ben ik voorstander dat dít door middel 
van camera's gehandhaafd wordt, daar het nu 
mede door de stoplichten regelmatig een 
racebaan is. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
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hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5003-
0369 

De Prins Hendrikkade is een racebaan voor 
individuele en taxi bestuurders. Het zijn met 
name de taxi’s die hard rijden. Hard rijden geeft 
veel uitstoot en lawaai en is het niet het beleid 
van de gemeente om de bewoonbaarheid te 
vergroten? Het oversteken naar de nieuwe 
busperrons wordt met 50-km er niet beter op. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
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om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5011-
8846 

Strongly AGAINST. There is no need to reduce 
the speed limit on such a wide road with a lot of 
traffic lights. 

De verkeersveiligheid in Amsterdam moet 
beter. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. Dit past bij een 
veilige en leefbare stad. Bereikbaarheid van de 
stad en een goede doorstroming van het 
verkeer blijven onverminderd belangrijk. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5022-
4606 

Ik ben voor meer wegen in de stad waar 
slechts 30 km/u gereden mag worden om de 
verkeersveiligheid te bevorderen en 
autoverkeer te ontmoedigen. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5049-
1323 

Ik steun van harte het plan daar waar het 
wenselijk de maximum snelheid van 50 km te 
verlagen naar 30 km. 
 
Dit betekent wel handhaven. 
 
Ik woon al jaren in de Maria Montessori buurt 
(postcode 1068). Daar geld al jaren een 
maximum snelheid van 30 km. Deze 
snelheidsbeperking wordt ook al jaren met 
handen en voeten getreden .Er wordt hier niet 
gehandhaafd. 
 
Begin nu al met handhaven. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5064-
6190 

Als bewoner pleit ik ervoor ook de racecircuit 
Weesperstraat aan te passen naar 30 km pu. 
Dat zal om te beginnen het niet buurtgebonden 

Het college heeft er nu voor gekozen een 
aantal uitzonderingen te maken op grond van 
logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
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verkeer afschrikken, de enorme dosis fijnstof 
die wij dagelijks inademen verminderen en 
voor de notoire onbeschoft hard rijdende 
racemotors en auto's met knallende uitlaten zal 
de lol er dan hopelijk snel af zijn.  
Maar, als dit niet serieus wordt gehandhaafd 
heeft het allemaal geen enkele zin..... 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 
dit uitpakt en stellen waar nodig de 
uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 
om de Weesperstraat te verbeteren. Het 
weghalen van een rijbaan en het op termijn 
pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 
stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 
een 2x2 straat is, houden we vast aan het 
opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 
logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 
(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 
voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 
optie op het moment dat de Weesperstraat 
meer een stadsstraat wordt, zoals in de 
Verkenning Oostelijke Binnenstad is 
opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5081-
4097 

Op zich is het natuurlijk prima om op veel 
plekken de snelheid te verlagen naar 30 
km/p.u. Maar ik zie helaas op de kaart ook 
wegen waar dat m.i. onnodig is. 
Mijn voorstel is uitsluitend de snelheid te 
verlagen op wegen waar sprake is van een 
combinatie van auto, motor, (brom)fiets en 
voetganger. Daar waar gescheiden fiets- en 
voetpaden zijn is dat niet nodig. 
De gemeente kan ook investeren in de aanleg 
van gescheiden langzaam verkeer. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5083-
6582 

Ik ben voor het verlagen van de snelheid in de 
binnenstad. 
Daarnaast wil ik ook pleiten voor geluidsarme 
voortuigen (elektrisch) Ik woon zelf op de Da 
Costakade grensend aan de Kinkerstraat. Ik 
zou hier heel veel baat bij hebben. 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5093-
7611 

Het is een mooi streven om het aantal 
ongevallen te verminderen. De gemeente wil 
hiervoor de maximumsnelheid op bijna alle 
wegen in de stad verlagen naar 30km/u. 
Natuurlijk zal dat de klap bij een ongeval 
minder hard maken, maar de vraag is of deze 

In de woonstraten in de stad geldt voor het 
overgrote deel al 30 km/u. Het beleid is erop 
gericht deze straten allemaal zo in te richten 
dat hier veilig gebruik van kan worden gemaakt 
door voetgangers en fietsers. Juist in een stad 
als Amsterdam merken we daarnaast dat 
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maatregel ook het aantal gewonden en doden 
zal verminderen. Minder (auto) rijden tijdens de 
lockdown veroorzaakte een toename van het 
aantal verkeersdoden. Het lijkt er op dat 
vermindering van het verkeer of snelheid niet 
zomaar leidt tot vermindering van ongevallen. 
Er vallen immers veel meer dodelijke 
slachtoffers op een 30km weg dan op een 
70km weg of 100km weg. Ook lijkt het dat 
vooral fietsers ongevallen krijgen, maar per 
gereden kilometer zijn vooral brommers, 
scooters en motoren die veel dodelijke 
slachtoffers maken (en auto's het minst). Ook 
is de toename van het aantal fietsongelukken 
vooral bij ongelukken zonder auto en bij e-
bikes. Bij het merendeel van de 
fietsongelukken (70%) zijn geen andere 
motorvoertuigen betrokken.  
 
Gezien het bovenstaande stel ik voor om 30km 
alleen in woonstraten in te stellen, niet op de 
ontsluitende en hoofdverkeersaders van de 
stad. De gemeente zou er goed aan doen om 
met name brommers, scooters en motoren in 
de stad zoveel mogelijk te beperken. Dat is ook 
goed voor de luchtkwaliteit (evenals het meer 
stimuleren van elektrische vervoermiddelen). 
Daarnaast moet vooral fietsen veiliger worden 
en meer gedaan worden om fietsongevallen 
zonder motorvoertuig te voorkomen. 

hoofdroutes ook steeds meer als verblijfsplek 
worden gebruikt. Het oude onderscheid tussen 
verkeersfunctie en verblijfsfunctie vervaagt 
daarmee. In die gevallen is de afweging nu de 
verblijfsfunctie prioriteit te geven. Het 
verminderen van brommers en motoren is niet 
de keuze die we willen maken. Deze 
vervoersvormen voorzien in een behoefte en 
nemen bovendien minder ruimte in dan auto's. 
Wel nemen we maatregelen om de negatieve 
kanten ervan te verminderen. Onder andere 
met een milieuzone voor brommers en 
snorfietsen en de aanpak van geluidsoverlast 
van motoren. Tot slot neemt de gemeente ook 
maatregelen om eenzijdige ongevallen van 
fietsers te verminderen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5094-
8583 

Ik vind het geen goed idee. Is niet te 
handhaven 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

5102-
5507 

Ik ben blij dat er 30 km in de stad komt .dat zal 
een hele verbetering zijn voor veiligheid,betere 
lucht en zuiniger rijden. 
Het spijt mij alleen dat de 
wibautstaat/weesperstraat daar buiten valt. Ik 
zou heelgraag zien dat ook deze straat onder 
de 30 km snelheids beperking gaat vallen. 
Ik hoop op uw medewerking. 
 
 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 
Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5107-
2667 Ja graag voor een verbeterd klimaat Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5114-
0101 

Geweldig initiatief. Probeer ook te handhaven 
bij de elektrische verkeersdeelnemers (e-bikes, 
e-scooters) 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
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verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5116-
5373 

Ik ben voor de veranderingen die jullie 
voorstellen. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5116-
8314 

In de hele stad binnen de ring 30km/uur. Het 
werkt goed in Berlijn, het zou nog beter kunnen 
werken in Amsterdam 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5127-
4585 

Geen goed plan. Dit zorgt dat op bepaalde 
plekken de circulatie slecht gaat verlopen en 
juist gevaarlijke situaties creëren 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

5141-
1045 We should do the 30km/h Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5153-
8758 

In de Brug werd gevraagd over gedachten over 
30. 
Zullen we eerst zorgen dat de vorige maatregel 
“Alle brommerrijders dragen een helm en rijden 
op de weg” goed is ingevoerd? 
Op de fietspaden waar ik rijd en waar het 
verboden is, rijden ze zonder helm, al append 
nog steeds terwijl de borden VERBODEN 
VOOR BROMMERS nutteloos zijn toegevoegd. 
Tuurlijk sta ik er als Amsterdammer ook achter 
dat autorijden en brommerrijden wordt 
ontmoedigd, met 30 zou dat ook een stuk beter 
gaan. 
Maar een regel inzetten is iets anders dan de 
regel ook echt inzetten en zorgen dat het wordt 
uitgevoerd. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5161-
3176 

Graag Scheepsbouwweg 30km zone maken. 
Huis trilt als er een bus over de drempel gaat 
en het is nu heel onveilig voor kinderen. 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

5170-
0156 Vóór de plannen om 30 als max in te voeren 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5178-
4368 

Nog beter zou zijn: auto’s de stad uit en 
frequenter openbaar vervoer!! 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. Dit zorgt voor 
meer ruimte voor ontmoeten en groen. Geheel 
autovrij zijn we terughoudend in, omdat dit leidt 
tot minder goede bereikbaarheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5195-
0460 

Alle hoofdwegenmet daaraan woningen binnen 
de ring naar 30. 
 
En zeker ook de Van Diemenstraat, is een heel 
smalle straat met oa een school en ook 
bewoners. Een heel gevaarlijke plek om over te 
steken en ongezond voor de school en de 
bewoners 

Bedankt voor uw steun voor het plan. In dit 

kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 

in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 

brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 

wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 

lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 

en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 

wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 

op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 

dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 

meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 

op die wegen nog steeds een belangrijk 

criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 

leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

5216-
4593 

Ik ben tegen standaard 30 km per uur omdat 
het de reistijd van personen- en vrachtverkeer 
zal vertragen en voor verstoppingen zal 
zorgen.  
Snel de stad in of uit zal er niet meer bij zijn en 
dat zullen winkeliers gaan merken in 
bezoekers.  
Het is weer een verdere vertrutting van de 
stad. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5234-
2979 

Verlaging max. snelheid naar 30 km in 
woongebieden in binnenstad Amsterdam lijkt 
mij een goed plan. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5241-
2971 

ik verwijs naar bijgaand document, getiteld "wij 
willen 30 km ook op westerdoksdijk". 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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5258-
6429 

in principe eens met snelheidsbeperkingen. 
met daarnaast aandacht voor 
verkeerslichtregime en HANDHAVING van 
bestaande regels 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5273-
8083 Eens Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5284-
0350 

Binnenring S100 moet 30 km worden: minder 
ongelukken, minder lucht- en geluidvervuiling. 
Houd/maak Amsterdam een leefbare stad voor 
bewoners, voor opgroeiende kinderen, voor 
bezoekers. 

De S100 wordt in dit voorstel 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5293-
0378 De snelheid moet daar absoluut naar beneden! Bedankt voor uw reactie. We gaan aan de slag. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5309-
7898 

Gezien er een speeltuin, meerdere BSO's, een 
basisschool en veel woningen liggen aan de 
Van Diemenstraat vind ik het héél wenselijk dat 
op de Van Diemenstraat (en liefst het hele 
traject tussen De Ruijtertunnel en de 
Spaarndammertunnel) ook een 
maximumssnelheid van 30km/u wordt 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 
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ingevoerd. Dit om de verkeersveiligheid en de 
luchtkwaliteit positief te beinvloeden. 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5326-
9931 

Handhaving is en blijft het probleem! Kijk de 
eten bezorgers/couriers, of bromfietsen, ze 
rijden nu vaak zonder helm, op de fietspad, 
dan midde op de weg, door rood…. Want zelf 
staan ze still bij de wiegbrug, zonder helm, 
naast een politie auto … worden ze niet eens 
aangesproken!  
En dan de ellende met SOMMIGE taxis, die 
rijden nu al veel te snel… die zijn ook deel van 
het probleem want geen snelheidsbegrenzer 
als ze de stad inrijden, sommige super 
opgefokt en blijkbaar moeten constant klanten 
super snel ergens wezen. Bijna elke keer dat 
het mis ging met mijn dochter op haar fiets, 
was zo een courier of blauwe kenteken bij 
betroken = of brommer of taxi !! ( niet alle, 
maar best vele!) 
Leuke plannen, MAAR zolang er niet hierop 
gehandhaft wordt, gaan alleen sommige sich 
eran houden… dat vraagt voor een andere 
aanpak! Wat denken jullie over het geld 
hiervan naar extra handhavers die overall in de 
stad, die zich 24uur alleen met het verkeer 
bezig houden? 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5327-
8227 

Het zou een verademing zijn als ook op de 
Westerdoksdijk de maximumsnelheid van 30 
km per uur zou gelden. Hier wonen veel 
mensen die dagelijks van uur tot uur te lijden 
hebben van met name scheurende motoren die 
een oorverdovende herrie produceren. Het is 
bij de beesten af. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
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is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5331-
8150 

Ook op de Westerdoksdijk graag een 
maximumsnelheid van 30 km/h. 
Vanwege: geluidsoverlast, uitstoot fijnstof, en 
veiligheid bij oversteken (er is door 
geparkeerde auto’s slecht zicht bij oversteken) 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5352-
1132 

Het verlagen van de snelheid naar 30km vind 
ik een goed plan. 
Het zou fijn zijn als ook de handhaving van de 
naleving meegenomen wordt. Het vergroten 
van de hoeveelheid verkeersborden vind ik 
daarvoor geen goed middel. Flitspalen en/of 
sysieke controle plus bekeuren vind ik wel een 
goede optie. Signaalborden met emoticons of 
een text "u rijdt te hard" vind ik een prettige 
optie. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
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en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5354-
2354 

Uitstekend idee om de wibautstraat om te 
zetten naar een 30km zone 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5368-
4558 

Wat doen we met de fietsen en brommers 
welke harder gaan dan 30/50 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Voor alle weggebruikers -
dus ook voor fietsers en brommers- geldt dat 
ze zich aan de maximum snelheid moeten 
houden. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5371-
4871 

Er is ERG veel overlast van het vele (extra) 
verkeer over de Westerdoksdijk. 
30km is m.i. niet direct de oplossing voor dit 
probleem, dat vergt handhaving en die is er 
niet.  
 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
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Het is onacceptabel voor de bewoners, waar ik 
er een van ben, dat er van de Westerdoksdijk 
een binnenring wordt gecreëerd zonder dat er 
tegenmaatregelen (zoals bijv. geluidswand of 
controle op snelheid of ...) worden genomen. 
 
Het is in de eerste plaats een handjevol 
motoren die de overlast veroorzaken. Er zijn 
testen gedaan op basis van decibelmetingen. 
Wellicht dat daar naar gekeken kan worden. 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5374-
1850 

lijkt mij prima plan in de woonwijken en 
winkelstraten 30 km, voor doorgaande wegen 
zoals Prins Hendrikkade, wibautstraat etc.lijkt 
mij 40 km ook ok. 
Maar kan alleen slagen als er tussen 
auto/motorverkeer ander gemotoriseerde 
weggebruikers rijden, daarom alle 
weggebruikers met hulpmotor zoals 
snor/scooters maar ook elektrische fietsen etc. 
gewoon van het fiets pad af. 
 
En er zal gehandhaaft moeten worden en dat is 
iets wat tegenwoordig niet meer gedaan wordt 

Voor een snelheid van 30 km/u is gekozen, 
omdat uit de wetenschap blijkt dat bij deze 
snelheid dodelijk letsel nagenoeg niet 
voorkomt. Daarnaast is op dit moment 40 km/u 
als maximumsnelheid geen mogelijkheid in de 
wet. Amsterdam kan daar niet van afwijken. 
Snorfietsen en brommers moeten in grote 
delen van de stad al op de rijbaan. We denken 
daarnaast na over de plek op de rijbaan voor 
grotere elektrische voertuigen. 
 
Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
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verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5378-
3077 

Ik vraag mij af hoe de volgende 
verkeeerssituatie in de praktijk werkt. Indien er 
sprake is van een zogenoemde "rood 
asfaltweg" (zoals nu de Sarphatistraat), mogen 
de auto's een fietser dan inhalen? Of kan een 
fietser midden op de weg blijven rijden en niet 
aan de kant gaan als er een auto achterop 
komt?. Hoe zit dat eigelijk? Wordt het dan voor 
fietsers niet juist gevaarlijker, omdat auto's 
fietsers met enkele kilometers per uur verschil 
in blijven halen, terwijl de fietser denkt dat de 
auto achter hem/haar blijft rijden.... Is e.e.a. 
überhaupt in de praktijk getest, vraag ik mij 
daarbij ook af. 

Een fietsstraat is formeel een 30 km/u-weg. 
Een automobilist mag hier een fietser inhalen, 
maar dat mag alleen als dit veilig kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5407-
3900 

Graag even normaal doen, 30 km/u is niet 
reeel, niet hanteerbaar en echt te langzaam. 
Het is eerder een boete uitlokker dan een 
realiteit. 

De verkeersveiligheid in Amsterdam moet 
beter. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. Dit past bij een 
veilige en leefbare stad. Om dit voor elkaar te 
krijgen moeten we inderdaad ook zorgen de 
automobilist zich aan de snelheid gaat houden. 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5418-
7412 Graag de hele stad 30 km per uur ! 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
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brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5470-
8597 

Ook 30 km op de Westerdoksdijk en van 
Diemenstraat 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5474-
1432 As soon as possible 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5489-
1261 

Echt niet handig, ver zal nu meer CO2 uitstoot 
krijgen. Verder kan je beter flits palen neer 
zetten om echt de 50km per uur te hanteren. 
Aan de 30 gaan mensen zich er toch niet 
aanhouden. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
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locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. De 
uitstoot van auto’s neemt marginaal toe, maar 
door andere maatregelen blijven we de uitstoot 
verminderen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5502-
5668 

Ik woon in de Valkenburgerstraat. Graag 
cameratoezicht voor de snelheid en flitsen als 
er te hard gereden wordt 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5514-
6422 

Graag geen extra zone 30. Chauffeurs worden 
hierdoor alleen maar agressiever en gaan 
gevaarlijke manoeuvres uithalen. Amsterdam is 
een stad en geen dorp. Er moet gekeken naar 
andere alternatieven. 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
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maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. Op een aantal plekken 
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer 
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de 
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot 
van auto's door betere motoren en brandstof. 
Over de hele stad is de verslechtering van 
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet 
minder bereikbaar gaat worden door de 
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te 
voeren zal de reistijd om op een locatie 
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte 
van de totale reis. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5566-
4614 

Omwille van de verkeersveiligheid zou ik graag 
de 30 km-snelheid ook in de Heemstedestraat 
willen hebben tot en met de Poeldijkstraat. Dat 
is een gevaarlijk kruispunt. 

De overgang van 50 naar 30 ligt nu bij de 
Westlandgracht. Op deze plek verandert het 
karakter van de Heemstedestraat (o.a. nog 
maar aan 1 kant bebouwing, ander type en 
oriëntatie bebouwing). Daarom houden we vast 
aan deze locatie voor de overgang van 50 
km/u naar 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5597-
0101 

Helemaal voor invoering. Mag nog meer 
uitgebreid worden. Strenge controle , overal 
cameratoezicht 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
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richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5609-
7587 

Ik heb het boek Happy City gelezen en dat 
heeft mij geïnspireerd anders naar de stad te 
kijken. Op zich geen probleem met het 
verlagen van de snelheid, maar het grootste 
probleem zie ik in het asociale gedrag van 
fietsers, zeker met opkomst van de elektrische 
fiets.  
Als je dat gedrag kan omturnen, dan denk ik 
dat automobilisten 30km per uur er best voor 
over hebben om het samen leefbaarder te 
maken. Ik denk dat layout ook erg kan helpen, 
al vind ik zig zag oplossingen echt heel 
frustrerend voor de automobilist.  
Kunnen we ons laten inspireren door 
Vancouver, hebben zij minder 
verkeersongelukken door de wegen niet te 
hebben verbreed? 
 
Maar wie lukt het om het asociale gedrag te 
veranderen? Of hebben we ook van die 
proefdagen nodig dat grote delen autovrij zijn 
en dat fiets eens rekening gaan houden met 
mensen / kinderen op straat? 

Met het plan 30 in de stad zetten we vooral in 
op communicatie en handhaving. Verder 
maken we met bebording en markering 
duidelijk wat de toegestane snelheid is. Alle 
straten die in het voorstel naar 30 km/uur gaan 
voorzien van (veel) drempels zal niet gaan met 
het oog op snelheid nood-&hulpdiensten, 
snelheid en comfort van het openbaar vervoer 
en de kosten. We gaan wel kijken of het 
mogelijk is om op bepaalde punten 
drempels/plateaus toe te passen. Bij invoering 
gaan we niet alle straten opnieuw inrichten, 
maar bij toekomstige herinrichtingen kijken we 
ook naar fysieke maatregelen om de snelheid 
te verlagen, zoals bijvoorbeeld smallere 
rijstroken. Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5611-
5584 

Waar ben ik voor: 
- 30 km/u in de woonwijken --> heel goed idee. 
Dat is waar mensen wonen, waar je veilig over 
straat wilt. 
- Zorg voor goede ruimte fietspaden (waar je 
ruim met twee fietsen naast elkaar kunt fietsen, 
en dat er dan ook nog een kan inhalen) --> 
ruimte voor drie fietsen naast elkaar. Zorg 
daarmee voor meer scheiding van fiets- en 
autoverkeer. 
- Grote vrachtwagens uit de stad weren --> 
minder 'dode hoek' incidenten. Ik zie nu 
regelmatig laad en los plekken (bijvoorbeeld bij 
AH op Elandsgracht), waar dat gewoon echt 
niet past. Dat heeft veel meer effect op 
veiligheid lijkt me. Zorg ervoor dat winkel in 
kleinere (electrische) voortuigen bevoorraad 
worden. 
- Werk toe naar electrisch vervoer --> zsm 
alleen nog electrische scooters in de stad; en 
electrische bootjes in de grachten. 
 
Waar ben ik tegen: 
- de hele stad op 30km/u is echt ondoenlijk. 
Het gaat veeeeeeel te lang duren om de stad 
in of uit te komen. Een goed 50 km netwerk is 
essentieel om de stad in- en uit te kunnen.  

De voorstellen voor vrachtauto's, elektrisch 
vervoer en meer ruimte voor de fiets zijn 
maatregelen waar dit college al aan werkt. Wat 
betreft het gewenste netwerk van 50 km/u-
wegen merkt het college op dat er 
ontsluitingswegen blijven bestaan in dit 
voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u meer 
gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is op die 
wegen nog steeds een belangrijk criterium. In 
de praktijk zal dit zeer beperkt leiden tot iets 
langere reistijden. Snelheidsdifferentiatie op de 
vrije tram- en busbanen is een belangrijke pijler 
voor betrouwbaar ov en nood- en hulpdiensten. 
Bij de uitvoering hebben we hier extra 
aandacht voor de verkeersveiligheid. 
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- snelheidsdifferentiatie 50/30. Dit lijkt me een 
recept voor ongelukken. Het is nu al gevaarlijk 
om trambanen over te steken omdat taxi's 
denken dat ze daar wel lekker hard mogen. 
Met die differentiatie is dat nog extra 
geaccentueerd.  
 
==> Er kunnen vast wel een paar wegen naar 
30 km/u, maar het is essentieel om een aantal 
goede verkeersadres op 50 te houden, zoals 
Overtoom, Van Bearlestraat, 
Stadhouderskade, Wibautraat, Stadionweg, 
enz  
 
Veel wijsheid toegewenst ;) 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5612-
6288 

Svp 30km/u zone bij de Van Diemenstraat. 
Wonende aan de Van Diemenkade is het 
steeds weer erg oppassen met oversteken. Er 
wordt zeer hard gereden tot aan de stoplichten 
bij de kruising aan de pontsteiger en 
Houtmankade. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5616-
8650 

met de huidige maximum snelheid van 50 kmh 
is niets mis! Fietsers krijgen alle ruimte in 
Amsterdam en dat is prima, maar deze 
plannen slaan door. Zorg voor ruime, 
gescheiden fietspaden waar mogelijk en pak 
de excessen aan die de onveiligheid 
veroorzaken. Niet de gewone automobilist. 
 
Als de gemeente minder auto's in de stad wil, 
zal ze moeten inzetten op betere 
fietsverbindingen van en naar de stad. Bruggen 
of tunnels over/onder het water, speciaal voor 
fietsers. Plannen hiervoor gaan telkens de 
prullenbak in of worden uitgesteld. Beloofde 
verbindingen worden niet gerealiseerd maar 
worden vervangen door pont verbindingen die 

Het belangrijkste doel is het verbeteren van de 
verkeersveiligheid in de stad. Wij verwachten 
een flinke vermindering van het aantal 
ongevallen als gevolg van de 
snelheidsverlaging. 
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geen tijdwinst opleveren. (Bijv. verbinding 
centrum met Zeeburgereiland/IJburg.) 
Stimuleer fietsen op een positieve manier ipv 
ontmoedigen van auto gebruik op een 
negatieve manier. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5621-
5360 

Wij wonen aan een druk stuk weg waar de 
Westerdoksdijk overgaat in de van 
Diemenstraat. Hieronder enkele 
opmerkingen/suggesties 
 
(1) Verbeter de luchtkwaliteit in de van 
Diemenstraat. 
De vervuiling wordt gemeten via een 
meetstation halverwege de van Diemenstraat 
dat wat van de straat af staat en daardoor 
waarschijnlijk niet representatief is voor de 
werkelijke vervuiling. Bij het kruispunt 
Westerdoksdijk, Barentszstraat kan men de 
uitlaatgassen ruiken tijdens de ochtendspits. 
Naast een verlaging van de maximumsnelheid, 
kan aanplanting van groen (inachtnemend 
specifieke planten die effectief PM2.5 filteren, 
e.g. 
https://www.bbc.com/future/article/20200504-
which-trees-reduce-air-pollution-best) helpen 
bij verbetering luchtkwaliteit. Zie bijlage. 
 
(2) Verbeter de veiligheid. Hier zou de beste 
interventie verlaging van maximumsnelheid 
zijn. Ook een eventuele loop (en/of fiets)brug 
om over te steken zou doorstroom kunnen 
verbeteren, alhoewel het de vraag is in 
hoeverre dit kan worden gerealiseerd met 
beschikbare ruimte (bebouwing, breedte straat, 
etc.) en beschikbaar budget. Snorfietsen op 
fietspad zijn gevaarlijk voor fietsers. Bij 
verlaging max. snelheid zouden deze naar 
rijbaan kunnen gaan. Momenteel is het fietspad 
ter hoogte van de van Diemenstraat erg smal 
om zowel fietsers als snorfietsen te huisvesten. 
Zie bijlage. 
 
(3) Verbeter de doorstroom van het verkeer. Bij 
het openstaan van de brug bij de Tasmanstraat 
ontstaan er opstoppingen van het verkeer. 
Recreatieve vaart zou pas doorgang moeten 
krijgen op tijden waar dat de doorstroom van 
het verkeer het minst hindert. Gebruik real-time 
informatie over brugsluiting om verkeer 
alternatieve routes aan te bieden zodat 
wachttijd wordt verminderd. Gebruik 
verkeersdata om met machine learning te 
voorspellen wanneer alternatieve routes 
uitkomst bieden. Maak prioriteit voor 
parkeerplaatsen bij OV knooppunt en trek 
metrolijn Sloterdijk door naar Centraal Station 
met tussenstop Houthavens. Geef beloning 
aan reizigers die auto parkeren aan periferie en 

Meer groen is onderdeel van de ambities van 

de Omgevingsvisie Amsterdam. 

 

 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 
 
Dank voor uw suggesties. 
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voor werk in centrum OV nemen. Realiseer 
parkeerplaats en goede OV verbinding vanaf 
Houthavens richting centraal station. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5624-
2117 

Ik wil graag dat ook op de Westerdoksdijk de 
max snelheid teruggaat naar 30 km per uur 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5641-
9027 

30 KM in de stad. Prima idee en ook meteen 
handhaven en iets doen aan de snelle 
elektrische fietsers 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
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richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5645-
2951 Zie zienswijze bij referentienummer: 2318-5625 Zie referentienummer 2318-5625 voor de 

beantwoording. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5649-
4842 

Hallo, Ik woon een paar huizen vanaf de 
Weesperstraat, waar enorm hard gereden 
wordt. De overlast van met name motors is 
enorm. Er wordt hard opgetrokken. 30 zou de 
geluidsoverlast sterk verbeteren. Ook zal het 
vermoedelijk helpen in de fijnstof als mensen 
deze straat niet al snelle doorgang zien en het 
meer zullen mijden. Dank. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 
aantal uitzonderingen te maken op grond van 
logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 
dit uitpakt en stellen waar nodig de 
uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 
om de Weesperstraat te verbeteren. Het 
weghalen van een rijbaan en het op termijn 
pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 
stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 
een 2x2 straat is, houden we vast aan het 
opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 
logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 
(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 
voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 
optie op het moment dat de Weesperstraat 
meer een stadsstraat wordt, zoals in de 
Verkenning Oostelijke Binnenstad is 
opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5656-
1656 

De maximumsnelheid zou om twee redenen 
moeten verlagen: 
 Fietsers moeten komend van het Westerdok 
aan de overkant van de Westerdoksdijk fietsen. 
 Het oversteken is vaak problematisch. 
 
 De co2 uitstoot zal verminderen wat belangrijk 
is voor de gezondheid van de omwonenden. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

5664-
6369 

Onze grote wens is eenrichtingverkeer, en dat 
het een 30 km straat wordt. We hopen dat het 
negeren van het zebrapad voor ons gebouw : 
de Makroon” ( met 70+ bewoners) daarmee 
verminderd wordt. Er hebben zich daar al 
meerdere ongelukken plaats gevonden! 

De Nieuwe Passeerderstraat is in de huidige 
situatie al een 30 km/u straat (erftoegangsweg, 
onderdeel van een zone 30). Aanpassingen 
aan de circulatie (1-richtingsverkeer) maakt 
geen deel uit van het plan '30 in de stad'. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5666-
9729 Ik ben voor 30 km/u in de stad. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5682-
5137 

Fantastisch plan! 
 
Maakt fietsen voor iedereen veiliger. En 
hopelijk zorgt het voor overstap v auto naar 
fiets of OV. 
Verder: schonere lucht! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5687-
6552 

goed plan. Hier graag de Prins Hendrikkade in 
meenemen. Dit is een zeer vervuilde straat 
waar men absoluut veel harder rijd dan de 
toegestane 50 km. Het zou zeer vriendelijk zijn 
voor de buurt en minder uitstoot geven indien 
ook de PH kade wordt meegenomen in de 30 
km.zone 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5707-
9277 

L.S, Ik ben het met de voorgenomen 
snelheidsverlaging eens. Vaak wordt de 50 
km/u ook nog ver overschreden, door auto's en 
motoren. Een verlaging tot 30 km/u zal helpen 
om het harde rijden terug te dringen. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5712-
3119 

Niet doen.  
-Zorgt alleen maar voor meer uitstoot. Auto’s 
zijn namelijk langer onderweg, in een lagere 
versnelling. 
-Zorgt ook voor minder verkeersveiligheid, 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 



 

282 

  

omdat verschillende vervoersvormen op 
dezelfde snelheid (naast elkaar) voortbewegen. 
-Zorgt voor meer filevorming. 
-Heeft weinig draagvlak, en zorgt voor irritatie 
(op de weg) wat ook de verkeersveiligheid niet 
ten goede komt. 

verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. Op een aantal plekken 
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer 
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de 
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot 
van auto's door betere motoren en brandstof. 
Over de hele stad is de verslechtering van 
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet 
minder bereikbaar gaat worden door de 
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te 
voeren zal de reistijd om op een locatie 
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte 
van de totale reis. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5717-
4889 

Uiteraard ben ook ik voor een veiligere stad 
met oog voor de 'zwakkere' 
verkeersdeelnemers. 
Echter het aanpassen van de snelheid, 
voornamelijk voor auto's, zou vooraf moeten 
worden gegaan door handhaving van de 
huidige regels. 
Als voorbeeld de Pieter Calandlaan. Iedere 
zaterdag rij ik over deze laan om 
boodschappen te doen. Ook iedere zaterdag 
wordt ik op het fietspad voorbij gereden door 
scooters. 
Meestal met een blauw plaatje en een 
bestuurder zonder helm. 
Deze 'bestuurders' brengen zowel de fietsers 
op het fietspad als de automobilisten in gevaar 
aangezien ze zomaar de rijbaan oprijden en 
dan weer terug zonder te kijken. 
Of neem de overtoom waar straks het verschil 
in snelheid tussen de auto's en de trams/taxi's 
nog groter wordt.  
 
Nogmaals zorgen voor een veiligere stad ben 
ik helemaal voor maar de snelheid (alleen voor 
auto's???) naar 30 zonder te kijken naar de 
huidige situatie is GEEN goed doordacht plan. 
Hoe zien jullie handhaving van huidige regels 
voor jullie? 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5721-
4548 

Is een zinloze maatregel bij gebrek aan 
handhaving. Handhaving is er nu al niet 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 



 

283 

  

samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5732-
2247 

Ik stem tegen het plan om de maximum 
snelheid op 30 km/u te stellen op de daarvoor 
bestemde wegen. 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5759-
0389 

Prima. 30 km u. In combinatie met meer 
fietsstroken. Meer groen tussen de tramrails. 
Parkeerplekken onder de grond. Meer nette 
fietsen rekken. 

We nemen kennis van de steun voor het plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5759-
7384 

Als bewoner van het eerste uur op de 
Westerdoksdijk zie ik met lede ogen aan hoe 
het verkeer over de Westerdoksdijk in de loop 
der jaren is toegenomen.  
Een aantal jaren geleden overschreed de 
hoeveelheid fijnstof in de Van Diemenstraat, 
gelegen in het verlengde van de 
Westerdoksdijk, al de advieswaarden van de 
WHO. Er werd een veel te hoge hoeveelheid 
fijnstof aangetroffen. Sindsdien is het verkeer 
sterk toegenomen. En dat zal nog verder 
toenemen gelet op het plan om 
eenrichtingsverkeer in te voeren op het traject 
Haarlemmerplein – Droogbak. 
De slechte luchtkwaliteit brengt met zich mee 
dat ik mijn ramen aan de Westerdoksdijk 
overdag niet meer wil openzetten. Dat kan 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
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eigenlijk ook al niet door de geluidsoverlast die 
de sterk toegenomen verkeersstroom heeft 
veroorzaakt. 
Op de Westerdoksdijk ontbreken tussen de 
hoek met de Van Diemenstraat en de 
Leliëndaalstraat stoplichten en zebrapaden. 
Veel auto’s scheuren voorbij. Dat maakt 
oversteken als voetganger of fietser lastig en 
gevaarlijk. Het is van belang hierbij aan te 
tekenen, dat op de hoek van de 
Coffijboomstraat en de Westerdoksdijk een 
seniorencomplex van IJmere gesitueerd is, 
Het invoeren van de 30 km-maatregel zal de 
hierboven genoemde problemen niet oplossen, 
maar wel verminderen, 
Van harte hoop ik dan ook dat in de Van 
Diemenstraat en op de Westerdoksdijk de 30 
km-maatregel van toepassing zal worden 
verklaard. 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5777-
1417 

Prima idee, hoe eerder dit wordt ingevoerd, 
hoe beter. Mijn voornaamste reden: de 
historische binnenstad is niet gebouwd op 
auto's en extreem druk vanwege 
massatoerisme en uitgaanspubliek. De auto 
kan hier niet langer het straatbeeld domineren. 
 
Een aanvullende maatregel zou zijn: overal 
kentekenherkenning langs de ring en geen 
toeristen, dagjesmensen en abnder overbodig 
verkeer meer de stad in. Die moeten bij de 
P+R parkeren en kunnen per metro verder de 
stad in. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 
 
Met de Agenda Amsterdam Autoluw werken 
we met een fors pakket aan maatregelen om 
de stad autoluw te maken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5797-
6093 

Er zitten tegenstrijdigheden in verschillende 
beleidsstukken en daar komt naar voren dat 
wethouder RO niet goed samenwerkt met 
wethouder MLW en verkeer een sluitstuk is. Ik 
zal een voorbeeld geven.  
De straat "Meer en Vaart" ten hoogte van het 
Osdorpplein staat in uw plannen als een 
GOW50 weg. Begrijpelijk want deze straat is 
onderdeel van de S106 en is Plusnet auto. 
Toch wordt deze weg op verzoek van de 
wethouder RO als onderdeel van het 
verplaatsen van de Meervaart naar de plas 
afgewaardeerd en eenrichtingsverkeer (Zuid 
naar Noord). Dit zie ik dus helemaal niet terug 
in de plannen die nu ter inspraak liggen. Weten 
de departmenten dit niet van elkaar, wordt er 
langs elkaar gewerkt. Mag de wethouder RO 
wel een weg afwaarderen? Hier zie ik graag 
een reactie van u. Gaat Meer & Vaart nu een 
GOW50 weg blijven of wordt deze 

Het plan 30 in de stad is gemaakt op basis van 
de huidige situatie. Toekomstige ingrepen, 
zoals mogelijk die op de Meer en Vaart, 
kunnen in de toekomst tot aanpassingen van 
de snelheidskaart leiden. 
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afgewaardeerd, en wat betekent dat voor de 
S106 (wordt die opgeheven)? 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5815-
3889 

Not only the drivers are to be blamed for the 
accidents. But drivers are the easiest target.  
 
How about putting registrations on each bike 
so they stop cycling through the red lights, 
cutting off the drivers, cycling against traffic just 
to name few.  
Electric bikes are extremely fast many cyclists 
become way too confident with their reckless 
behaviour.  
Pedestrians crossing the roads to catch the 
tram not checking the traffic - seen every single 
day. 
 
In rush hours I wish to be able to drive 30km - 
not possible. 
Perhaps Gemeente Amsterdam can also take 
above for consideration (?) 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5817-
0707 

Absoluut doen, in Barcelona hebben ze al lang 
geleden de 30 kilometer snelheid ingevoerd 
tegen minder luchtverontreiniging en minder 
verkeersdoden. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5829-
7137 

Goed, en past in de door de stad uitgezette lijn 
die Amsterdam zoveel leefbaarder heeft 
gemaakt: Parkeerplekken opheffen, straten 
vernieuwd, de knip op Vijzelstraat (doe ook 
Wibautstraat, doe het! ;) ) 
 
Let ook op de Amstelveenseweg waar deze 
overgaat naar Amstelveen. Zou zonde zijn als 
jullie hier niet gezamenlijk optrekken met de 
gemeente om 30kmu Zuidwaarts door te 
trekken. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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5831-
1965 

Dag, 
Ik wil graag drie punten onder de aandacht 
brengen. 
1. Het lijkt mij voor een ieder eenvoudiger dat 
overal dezelde regel geld, namelijk maximaal 
30 kilometer. Bij gaat het er niet in dat 
uitzonderingen over een paar kilometers wat 
uitmaakt. 
 
2. De Prins Hendrikkade wordt vaak gemaakt 
van motoren en auto's zonder geluidsdemper 
die daar een soort van races houden. 30 
kilometer max zal veel schelen. 
 
3. Ter hoogte van de Kalkmarkt zal bij 30 km 
max de veiligheid sterk vergroten. Daar zijn 
talrijke bijna en echte ongelukken. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. Het college 
heeft de ambitie dat ook de Prins Hendrikkade 
uiteindelijk 30 km/u wordt. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
alsnog naar beneden kan. 
 
Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 
De Kalkmarkt is in de huidige situatie al een 30 
km/uur straat. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5848-
9810 

*** 30km/u in hele stad simpelweg omdat 
daardoor het gemotoriseerd verkeer afneemt, 
en afname autoverkeer betekent afname giftige 
lucht, storende geluiden en kans op 
ongelukken. 
*** Geen juridisch onhoudbaar onderscheid 
tussen Amsterdammers die wèl en géén recht 
hebben op minder vervuilde lucht. 
 
*** Kom alleen met 30km/u maatregelen als je 
dat ook kan handhaven. Men rijdt hier aan Van 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
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Diemenstraat, Houtmankade, Tasmanstraat nu 
al zeer regelmatig meer dan 50 km/u. Dag en 
nacht. 
*** Pas de grenzen van luchtvervuiling aan aan 
de wetenschappelijk onderbouwde normen van 
WHO. Dus bijvoorbeeld WHO maximaal 10% 
stikstofdioxide i.p.v. de 40% die Gemeente 
Amsterdam nu hanteert. 
*** Waar wij in moeten wonen: afgelopen week 
in onze wijk slechts 3 uur (van de 168 uur) 
volgens WHO norm voor stukstofdioxide. 165 
uur giftige lucht. 
*** Lucht-kwaliteit-meter aan Van Diemenstraat 
functioneert bovendien waarschijnlijk niet goed 
genoeg. Die staat achter een muur, met wind 
vanuit zuidwest in de rug en grote airco op 1 
meter afstand. 
 
*** Bij alle plannen rond Amsterdam Autoluw is 
geen enkele bewoner uit onze wijk 
(Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt) 
betrokken geweest. 
*** Voer de in januari 2019 aangenomen 
moties AF en AI uit, in plaats van je te 
verstoppen als bestuurders. Dit niet uitvoeren 
wijst op een gebrek aan democratisch inzicht 
bij huidige machthebbers van deze stad, met 
mogelijk (vergaande) gevolgen voor 
democratisch betrokkenheid van bewoners. 

criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. In februari t/m juni 2019 zijn 
stadsgesprekken geweest over de voorstellen 
uit Agenda Autoluw (zie 
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-
amsterdam-autoluw/gesprek-stad/). Het 
resultaat van de gesprekken is als input 
meegenomen bij de uiteindelijke plannen uit 
Agenda Autoluw. Bij de behandeling van de 
Agenda Autoluw in januari 2020 zijn moties 
ingediend. Motie AI gaat over 30 km/u binnen 
de ring A-10, deze motie is niet aangenomen 
door de raad. Motie AF gaat over participatie 
rond maatregel 17 uit de Agenda Autoluw 
(Haarlemmer Houttuinen, Van Diemenstraat, 
Westerdoksdijk). Deze motie is aangenomen 
en wordt uitgevoerd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5850-
9051 Ik stem tegen de 30 km. Het college neemt kennis van deze reactie. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

5860-
7366 

Wij wonen in de Middenweg en wij vinden een 
goede plan 30km! Bedankt. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5861-
2128 

Scheepsbouweg 30 km/u! Die bussen maken 
veel te veel herrie 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5869-
6333 

niet doen!! allen in woonwijken handhaven 
maar niet op doorgaande wegen. daarvoor is 
deze stad te groot 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5907-
3562 

Mijn 57 zevenenvijftig schadevrije! jaren met 
rijbewijs BE hebben me geleerd dat 
snelheidsbeperking zeker ongevallen kan 
voorkomen. 
 
Echter  
sinds het beeldbellen is "geïntroduceerd" is de 
lol er voor mij in t verkeer eigenlijk wel af. 
LEVENSGEVAARLIJK.  
 
Scooters racen op t fietspad 
Fietsers die meedogenloos rijden 
 
30 km kan n oplossing zijn maar men moet ook 
binnenkort n kostbare oplaadbare wagen gaan 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers dan de automobilist 
onderdeel van is. Voor fietsers nemen we 
verschillende maatregelen en voeren 
campagne over de noodzaak van regels zoals 
bijv rijden zonder telefoon in de hand en 
wachten op groen licht. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook voor educatie en 
kennis van verkeersregels is aandacht. De 
jonge schoolgaande verkeersdeelnemers 
krijgen al vanaf de basisschool verkeersles en 
leggen een fietsexamen af. 
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kopen ... 
 
Een wagen van ca n halve ton die 30 km moet 
rijden? 
Dan lijkt me n soort golfwagentje voor de stad 
praktischer. Ik ontwerp er momenteel een met 
n knipoog naar Schimmelpennink's WITKAR! 
 
En begin dan niet te jammeren over t ontwerp 
en de regelgeving zoals destijds! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5912-
4620 

Verbiedt dan auto’s überhaupt in Amsterdam 
want dit loop snelheid gaat nergens over . 
Denk dat ipv deze achterlijke betutteling de 
mensen eigen verantwoordelijkheid moeten 
dragen en die aso fietsers de theorie examen 
moeten afnemen bij cbr en verplicht wa 
verzekert en kenteken .dan is het probleem 
opgelost 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag verkeersdeelnemers 
onderdeel van is. Voor fietsers en scooters 
nemen we verschillende maatregelen en 
voeren campagne. Zo loopt er op dit moment 
een proef met ledverlichting om rijden door 
rood tegen te gaan. Ook de scooters in de stad 
hebben onze aandacht. Recent (in oktober) is 
een proef gestart met camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5956-
4663 

Ik heb een vraag over de 30km zone op de 
Buiksloterdijk oneven zijde  
Op de buiksoterdijk is een 30 km zone vanaf 
nummer 401 tem 439 hierna gaat de dijk 
verder waar je dan 50 km mag terwijl de 
bootbewoners zonder voetpad direct op de 
weg stappen van de trap af 
Deze situatie eindigd bij. Nummer 475 en gaat 
de dijk weer in een 30 km zone en de zone 
gaat aansluitend verder naar de 
landsmeerderdijk en de kadoelenweg  
Ik zou u willen vragen om de hele Buiksloterdijk 
om te zetten tot een 30km zone en wel vanaf 
de metaalbewerkerweg voorbij de busgarage 
tot de aansluitingen met de lansmeerderdijk 
Hopende u voldoende uitleg heb gegeven. 

De Buiksloterdijk tussen Landsmeerderdijk en 
Metaalbewerkerweg is in het plan '30 in de 
stad' opgenomen als 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5960-
9985 

Hallo Alleen, sorry ik ben niet eens 30 km per 
uur Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst 

5963-
2939 

De Bewonersvereniging Wethouder Frankeweg- Galileiplantsoen- Archimedesweg (www.bewonersmidden.nl), die de 
meerderheid van haar huishoudens vertegenwoordigt, steunt het plan "30 km per uur in de stad". Zij wordt daarin 
gesteund door de ondernemers en aanliggende scholen (zie bijlage). 
 
Wel wenst zij met klem dat infrastructuur van dit deel van hoofdnet auto aangepast wordt om de maximumsnelheid af 
te dwingen waarbij tegelijkertijd bereikbaarheid voor ondernemers geborgd is. 
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We wijzen hierbij nadrukkelijk op de aangegeven toewijding van de gemeente ten aanzien van  
 
1. veiligheid rondom scholen (https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/volg-beleid/verkeer-
vervoer/verkeersveiligheid/),  
2. in het bijzonder de nog ontbrekende voorrang voor Fietsnet Plus op kruispunt Radioweg/Galileiplantsoen 
(https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/infrastructuur/verkeersnetten/) en  
3. in het bijzonder de veiligheid rondom het Galileiplantsoen (https://www.amsterdam.nl/projecten/onderdoorgang-
macgillavry-bereikbaarheid/ “ook onderzoeken we hoe het Galileiplantseon veiliger kan worden”; 
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/951889/overkoepelende_nota_van_uitgangspunten_watergraafsmeer_1.pdf 
pagina 28 “aandacht voor de verkeersveiligheid bij de scholen in de buurt en in de naastgelegen buurt Middenmeer 
Noord, omgeving Galileiplantsoen”). 
 
Wij dringen er op aan dat de gemeente deze aangegeven toewijding nakomt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5977-
9168 

Graag wil ik er voor pleiten om ook op de Jan 
van Galenstraat en de Westerdoksdijk een 
maximum snelheid van 30 per uur in te voeren. 
 
Graag wil ik er voor pleiten om ook op de Jan 
van Galenstraat en de Westerdoksdijk een 
maximum snelheid van 30 per uur in te voeren. 
 
En dan graag ook handhaven, ook voor 
scooters en motoren. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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De Jan van Galenstraat wordt (op het meest 
westelijke deel na) 30 km/u. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

5999-
7120 Nee. Het college heeft kennisgenomen van uw 

reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6002-
8158 

Ik merk het sinds ik ouder ben geworden. Ik 
heb wil dat mijn kinderen kunnen en leren 
fietsen in deze stad. Op dit moment zitten we in 
vicieuze cirkel, het is onveilig om te leren 
fietsen, kinderen worden daardoor met de auto 
naar school gebracht, het is vervolgens nog 
onveiliger in de stad waardoor weer meer 
kinderen stoppen met fietsen en overgaan op 
de auto.  
 
Enfin naast nog veel meer andere zaken. 
Bruggen (belasting), het teruggeven van de 
stad (minder blik) en duurzaamheid. 

Dank voor uw reactie. Met onder andere 30 
km/u in de stad willen we de stad veiliger 
maken, ook voor kinderen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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6074-
7748 

Er ontstaan nu regelmatig gevaarlijke situaties 
doordat er auto’s te hard rijden. Als we meer 
fietsers willen, waar ik persoonlijk voor ben, 
moet de veiligheid om hoog. Meer ruimte voor 
fietsers. Autorijden moet verder worden 
ontmoedigd. Een lagere maximale snelheid zal 
hierin bijdrage. 

Dank voor uw suggestie. Bij herinrichtingen 
wordt altijd bekeken hoe de ruimte de fiets kan 
worden verbeterd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6076-
0112 

Ik ben erg vóór de invoering van 30 km/u 
zones en hoop ook vurig dat de zgn 
‘binnenring’ met de Nassaukade hiervan deel 
uit gaat maken. 
 
Maar of het nu 30 wordt of 50 blijft, wat m.i. 
cruciaal is is dat de snelheid gecontroleerd 
gaat worden. Zonder controle en sanctionering 
dreigt zo’n maatregel niet meer dan 
symbolisch. 

De Nassaukade wordt in het plan ook 30 km/u. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6084-
6003 

Heel erg goed plan! 
Zowel voor de verkeerdveiligheid, als ook voor 
het milieu omdat mensen weer een extra 
motivatie hebben met de fiets als dit even snel 
is als met de auto. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6088-
2091 

Goed idee voor de veiligheid, steun het idee op 
de scheepsbouwweg, maar ook de 
werktuigbouwstraat, pomonastraat en appel 
weg zouden een stuk veiliger kunnen 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
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waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6097-
0538 

Wij zijn woonachtig aan de middenweg en zijn 
heel blij dat de gemeente werkt aan een plan 
om de snelheid, net als in Parijs en andere 
grote steden, gaat terugbrengen naar 30km op 
gebieds ontsluitingswegen en dus op ons deel 
van de middenweg. Chapeau! 
 
Onze ervaring is dat er harder dan 50km wordt 
gereden tussen bv de verkeerslichten tussen 
de vrieslaan en de hogeweg. Dit betekent veel 
geluid, mn als het motoren zijn, en soms 
onveilige situaties. Hoe gaan we dit voorkomen 
of tegen? 
 
Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe de 
gemeente ervoor gaat zorgen / handhaven dat 
het verkeer ook daadwerkelijk 30km/h gaat 
rijden.  
 
Dus… super positief, vragen over de uitvoering 
en handhaving. 
 
En… betekent dit een herprofilering van de 
middenweg? En is daar nu geld voor? 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 
 
De Middenweg zal, als onderdeel van het plan 
'30 in de stad', niet opnieuw worden ingericht. 
Wel zullen er mogelijk (kleine) aanpassingen 
aan bebording en markering worden gedaan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

6103-
3738 

Voor de zoveelste keer wordt de automobilist 
gestraft en als hoofd dader gezien voor 
ongevallen met voetgangers, fietsters en alle 
andere twee wieler verkeers deelnemers. Het 
zou mij niet verbazin als erna gekeken wordt 
dat alle slachtoffers, en eigenlijk valt het erg 
mee hoeveel er zijn en dat in de meeste 
gevallen het de eigen schuld is van de 
voetganger, fietser en overige twee wielers dat 
ze aangereden werd, maar nee, de 
automobilist is altijd de dader, zeer oneerlijk. 
Natuurlijk zijn er gevallen waarvan de 
automobilist inderdaad de dader is en die hoort 
wel erg gestraft te worden. Volgens mij zijn taxi 
chauffeurs en alle openbaar vervoer 
bestuurders de meeste daders want ze denken 
dat ze overal en altijd voorrang hebben. Vooral 
fietser moeten veel strenger aangepakt 
worden, mijn idee zou zijn dat ieder fietser een 
chip in hun fiest moeten hebben, een soort 
kenteken waarin adres en eigenaar gegevens 
worden geregestreed en bij alle fiets stop 
lichten een systeem is die registreed wanneer 
een fietser door rood fiets waardoor een boete 
volgt want zij zijn de grootste boosdoeners die 
denken dat verkeers regels niet voor hun zijn. 
ik kan lang doorgaan hierover maar voor nu 
genoeg, ik zal meer over zeggen op 
www.amsterdam.nl/verkeersveiligheid. 
 
Dus, pak de echte daders aan en niet altijd de 
automobilist. 

Amsterdam heeft een brede 
verkeersveiligheidsaanpak, waar het gedrag 
van alle verkeersdeelnemers onderdeel van is. 
Taxi's mogen in dit plan gebruik blijven maken 
van de vrijliggende tram- en busbanen. Het 
harde rijden is wel een aandachtspunt, waar 
ook nu al op wordt toegezien. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6134-
3180 Prima plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6141-
2798 Is nog te snel 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij 30 
km/u het risico op dodelijk letsel stevig 
afneemt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6161-
3502 Ik ben TEGEN de 30km maatregel. Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6185-
5471 Goed plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

6185-
8230 

De westerdoksdijk is net een racebaan voor 
sommigen! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6187-
2372 

Mr. Visserplein ook 30 km /u 
 
Ongelofelijk dat het kleine stukje Mr. 
Visserplein 50 km/u blijft. Dat is niet logisch, nu 
vanaf de Valkenburgerstraat 30 km/u gereden 
gaat worden naar de Weesperstraat, juist naar 
het gedeelte parallel aan het Namenmonument 
waar de snelheid 30 km/u is (en blijft).  
 
Vanaf de Weesperstraat naar de 
Valkenburgerstraat is het ook niet meer zinvol 
om 50 km/u te laten rijden, nu er steeds meer 
geluiden opgaan om ook het gedeelte ter 
hoogte van het monument naar de IJtunnel toe 
ook 30 km/u te maken en te versmallen 
(knijpen). Eigenlijk moet de hele Weesperstraat 
30 km/u worden en een rijstrook per richting, 
zoals dat ooit is afgesproken. 
 
Dat maakt pas dat de auto in de Weesperstraat 
en op het Mr. Visserplein op de 2e plaats komt 
ten behoeve van het uitgangspunt veiligheid en 
leefbaarheid voor bewoners. Al was het maar 
om meer recht te doen aan het 
namenmonument de verkeersherrie daar 
minder te laten zijn. Het Mr. Visserplein moet 
30 km/u worden. 
 
Een planoloog gaf aan dat het hele Mr. 
Visserplein zoveel beter kan. De twee dubbele 
rijstroken van en naar de Weesperstraat 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. De Valkenburgerstraat is in het 
voorstel opgenomen als 30 km/uur. De 
Weesperstraat blijft vooralsnog 50 km/u. De 
overgang van 50 naar 30 schuiven we ten 
opzichte van het eerder voorstel iets op naar 
de zuidzijde van het Mr. Visserplein. Hiermee 
wordt de maximum snelheid op het Mr. 
Visserplein ook 30 km/u. In dit kader is er 
specifiek voor gekozen alle wegen in het 
stedelijk gebied naar 30 km/u te brengen, op 
enkele uitzonderingen na (o.a. wegen met 2x2 
rijstroken). Op basis van de huidige inrichting 
(deels bebouwing op afstand, 2x2, oversteken 
geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) en het gebruik door nood-
&hulpdiensten is de Weesperstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen.  
 
We zetten als stad stappen om de 
Weesperstraat te verbeteren. Het weghalen 
van een rijbaan en het op termijn pilotten van 
een knip zijn daarin belangrijke stappen. 
Zolang de Weesperstraat grotendeels een 2x2 
straat is, houden we vast aan het opgestelde 
kader dat stelt dat 30 km/u geen logische 
snelheid is. Voor de Weesperstraat (2x2 
rijbanen) wordt nu geen 30 km/u voorgesteld. 
Wel is 30 km/u nadrukkelijk een optie op het 
moment dat de Weesperstraat meer een 
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zouden eigenlijk een rijstrook moeten zijn. En 
dus 30 km/u. Daardoor ontstaat er zoveel meer 
ruimte, die zinvoller gebruikt kan worden dan 
nu voor “doorgaand ( = niet ter plekke 
noodzakelijk) verkeer”.  
 
Die versmalling maakt dat de rare ruimte 
vretende “vorken”, de zogenaamde 
voorsorteerstroken aan de kopse kanten van 
de Valkenburgerstraat, kunnen verdwijnen. 
Aan beide uiteinden, zodat de 
Valkenburgerstraat een echte stadsstraat wordt 
zoals in 1997 aan bewoners werd beloofd. Ook 
kan daar veel meer met de aangekondigde 
vergroening via het Knowledge Mile Park 
gedaan worden.  
 
30m km/u en een rijstrook per richting rond het 
Mr. Visserplein vergroot de leefbaarheid in de 
buurt en zal er voor zorgen dat auto’s daar 
alleen komen om in de buurt te zijn. Nu is het 
een rare rommelige verbinding tussen de 
Jodenbreestraat en Weesperstraat. Waar 
voetgangers en fietsers niet echt een plek 
hebben en de herrie de overhand heeft.  
 
Nota Bene: de fietsers- en 
voetgangersoversteek Muiderstraat, Mr 
Visserplein, Jodenbreestraat is onderdeel van 
een fietshoofdcorridor. Bij deze oversteek 
vinden vaak ongelukken plaats ook met 
ernstige afloop. Een reden temeer om ook op 
het Mr Visserplein 30km in te voeren en te 
versmallen en daarmee ook 'de weg vrij te 
maken' om de dubbele rijstrook bij het oprijden 
van de Valkenburgerstraat naar 1 rijstrook te 
verminderen. 
 
Overigens moet de verlichting op het Mr. 
Visserplein aangepakt worden. Niet alleen 
omdat bewoners in aanliggende straten er nu 
al last van hebben dat het licht vanaf daar in 
hun woningen schijnt (in de zijstraten!), maar 
ook zodat het een echt plein kan worden met 
een goede verblijfskwaliteit. 

stadsstraat wordt, zoals in de Verkenning 
Oostelijke Binnenstad is opgenomen. 
 
De Valkenburgerstraat is in het beleid 
opgenomen als 30 km/uur. De Weesperstraat 
blijft vooralsnog 50 km/u. De overgang van 50 
km/u naar 30 km/u schuiven we ten opzichte 
van het eerder voorstel iets op naar de 
zuidzijde van het Mr. Visserplein. Hiermee 
wordt de maximumsnelheid op het Mr. 
Visserplein ook 30 km/u. Herinrichtingen zijn 
geen onderdeel van dit plan. 
 
Het college dankt alle inspreker voor deze 
reactie. De suggestie valt buiten de scope van 
de voorgestelde maatregel. 

 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6191-
7442 

Het initiatief “30km/u in de stad” hebben we als 
bewonersgroep Prins Hendrikkade met veel 
enthousiasme omarmd. Het is de belangrijkste 
wens van de bewoners om van de Prins 
Hendrikkade een 
30km/u stadsstraat te maken. Dit heeft, mede 
door de herinrichting, een grote impact op de 
leefbaarheid van de straat. De Prins 
Hendrikkade is op dit moment vies en onveilig. 
De bewoners willen 
na vele jaren van milieu-en geluidsoverlast 
graag óók een leefbare straat. 
Sinds een aantal jaren zijn we namens een 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
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grote groep bewoners van de Prins 
Hendrikkade en omgeving 
in contact met de gemeente en verschillende 
politieke partijen om te overleggen over de 
toekomstige 
herinrichting van het gebied tussen Amrath 
hotel en IJ-tunnel. Met als doel om een veilige, 
schone, 
leefbare straat te creëren. De invoering van 
een 30km straat is wat de bewoners betreft de 
enige manier 
om dit te kunnen realiseren. 30 km/u zorgt voor 
veilig en leefbaar 
Een 30 km/u beleid verbetert de veiligheid 
aanzienlijk. . De straat wordt hierdoor 
overzichtelijk, de 
milieu- en geluidsoverlast vermindert en het 
zorgt ervoor dat bewoners en andere 
gebruikers van de 
Prins Hendrikkade veilig kunnen fietsen en 
oversteken. Zie voor nadere toelichting de 
originele brief. 
Het voorstel volgens de kaart 
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de 
Prins Hendrikkade als 
uitzondering op het 30km beleid in de 
binnenstad tóch als 50km/u straat te 
behouden, met als meest 
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik 
door streekvervoer. 
Voor de bewoners is deze afweging 
onbegrijpelijk 
 
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare 
straat? 
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn 
is de bewoners beloofd dat al het regionaal 
busvervoer  
over de Prins Hendrikkade zou verdwijnen. Dit 
is niet gebeurd. 
Het kleine stukje tussen Centraal station en 
station Noord is voor de streekvervoerders 
kennelijk een  
zeer belangrijke bron van inkomsten waardoor 
dit blijft bestaan ondanks dat dit parallel loopt 
aan de  
Noord-Zuidlijn met een enkele uitstaphalte bij 
de IJ-tunnel die nauwelijks bijdraagt aan de  
dienstverlening. 
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de 
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid 
veel beter als  
deze streekbussen het station Noord als 
eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency 
van het gehele  
vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts 
voor een gering aantal mensen een negatieve 
impact  
omdat zij van de bus moeten overstappen op 
Station Noord. Natuurlijk kan het streekvervoer 
pas verdwijnen bij het begin van de nieuwe 
concessie Zaanstreek Waterland in December 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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2023, echter, dit hoeft geen belemmering te 
zijn voor het invoeren van een  
30km/u beleid aangezien het verschil in reistijd 
met een 50km/u regime over het gedeelte 
tussen IJtunnel en Centraal station minder dan 
1 minuut is. Zie voor verdere toelichting 
originele brief. 
 
We begrijpen de afweging niet: 
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de 
veiligheid en leefbaarheid  
van de inwoners van de stad. We vragen ons 
al die jaren af waarom het College deze 
situatie blijft  
handhaven. Waarom laat u ons steeds in de 
kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de 
Prins  
Hendrikkade, een leefbare straat! 
 
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade 
is geen belemmering om een 30km/u beleid in 
te voeren, 
ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. Dit kan 
echter eenvoudig en goedkoop opgelost 
worden door 
betere markering, versmalling door 
bijvoorbeeld plantenbakken en andere 
snelheidsverlagende 
maatregelen. 
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede 
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel 
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht 
doet aan zowel het monumentale karakter van 
haar bebouwing als de boulevardfunctie 
richting de diverse musea en 
bezienswaardigheden in Oost. Afsluitend 
kunnen we stellen dat een 30km/u beleid op de 
Prins Hendrikkade geheel in lijn is met de 
diverse doelstellingen voor dit gebied zonder 
dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6198-
3001 

Uitstekend plan, maar zijn er ook plannen voor 
handhaving? Fietsstroken worden nu vaak 
versperd door parkerende auto's en busjes. 
Die krijgen zelden een boete. Wordt dat 
anders? 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
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vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6202-
3386 Graag 50 km p/u Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6210-
4523 

Goed idee om de snelheid op een aantal 
wegen te verlagen 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6215-
8395 

Ik moet vóór mijn werk veel met de auto op pad 
en woon zelf in de pijp. Op de cancan 
woustraat is het 30 km en daar lopen veel 
mensen en fietsen veel mensen echter zijn er 
ook stukken waar dit niet het geval is. Mocht 
het 30 worden dan lijkt het me beter om het te 
doen zoals op de snelweg, waar alleen als het 
druk is 30 en anders 50 

Dit is een interessant voorstel. Tegelijkertijd 
maakt dit de invoering en de communicatie 
heel complex. Het college neemt dit idee 
daarom niet over. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6222-
4339 

geweldig idee die 30 km. en dan graag in de 
hele stad. Dus ook op Westerdoksdijk. Een 
straat waar veel bewoners last hebben van het 
hard rijdende verkeer en de daarmee 
samenhangende vervuiling 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

6231-
4058 

Complimenten voor de ambitie. Een lagere 
snelheid van 30 km/u leidt absoluut tot een 
grotere verkeersveiligheid. Dit zorgt voor 20 tot 
30% minder ernstige verkeersongevallen (er is 
dus meer nodig voor echt veilig verkeer). In 
Amsterdam vielen er in 2020 ruim 800 ernstig 
gewonden en 13 dodelijke slachtoffers in het 
verkeer. De maatschappelijke kosten van de 
slachtoffers in het verkeer zijn 0,5 tot 1 miljard 
euro per jaar alleen al in Amsterdam. Nog 
afgezien van al het persoonlijk leed bij 
verkeersongevallen. Dat kan niet meer. 
Daarom juich ik de plannen toe. Ze maken 
mobiliteit veiliger en daarmee inclusiever. 
 
Wat ik echter niet begrijp is waarom mijn eigen 
straat (Van Diemenstraat) een jakkerstraat blijft 
met 50 km/u. Er wordt hier belachelijk hard 
gereden. Het is ook niet duidelijk voor 
weggebruikers met zoveel uitzonderingen. 
Wat ik ook niet begrijp is de snelheid op tram- 
en busbanen en de uitzonderingen voor het 
openbaar vervoer. Niet doen. Ook gewoon 30 
km/u maken. 
 
Een maximale snelheid van 30 km/u kan, als 
de verkeersregeling goed is ingesteld, juist ook 
tot een betere doorstroming leiden; je bent 
sneller op je bestemming en staat minder stil. 
Nu al rijden we in Amsterdam gemiddeld zo’n 
18 km/u. 
 
Overigens, wordt er steeds meer gesproken 
over de mogelijkheid van het automatisch 
begrenzen van de snelheid met een 
‘intelligente snelheidsassistent’ (ISA). Dit is een 
logische gedachte, want dit betekent een 
geheel nieuw instrument om verkeersgedrag te 
beïnvloeden; je kunt simpelweg niet harder kan 
rijden. Waarom zou de gemeente hiermee niet 
morgen beginnen met de 
afvalinzamelingsvoertuigen en bij concessies 
als taxi en sociaal vervoer. 
 
Het plan sluit ook aan bij de mobiliteitstransitie 
waarbij er steeds meer kleine en elektrische 
voertuigen, bakfietsen en snorfietsen in de stad 
komen te rijden voor onder meer 
goederenvervoer. Deze voertuigen rijden 
langzamer. Een lagere maximum snelheid 
zorgt ervoor dat het stedelijk verkeer beter op 
elkaar is afgestemd. Dan zijn ook veel aparte 
fietspaden niet meer nodig. 
 
De snelheidsverlaging leidt mogelijk tot iets 
minder autoverplaatsingen met 2 tot 3%, in met 
name personenverkeer. Dit is vooral het gevolg 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
 
Ook voor de vrije tram- en busbanen geldt dat 
we de snelheid hier op 50 km/u houden. In de 
uitvoering en de monitoring hebben we extra 
oog voor de verkeersveiligheid hier. 
 
ISA is opgenomen als maatregel. In eerste 
instantie voor het gemeentelijk wagenpark, 
maar eventueel ook voor andere sectoren waar 
de gemeente een contract- of concessierelatie 
mee heeft. 
 
In de plannen wordt een afweging gemaakt 
tussen de belangen van de verkeersveiligheid 
en leefbaarheid enerzijds en het belang van 
het OV anderzijds. Ook het OV is nodig om de 
stad leefbaar te houden. Dit zijn lastige 
afwegingen en zijn moeilijk objectief te maken. 
In de praktijk lijken de effecten op reistijden 
zeer beperkt, maar dat is juist iets dat we gaan 
monitoren. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
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van een verschuiving van verplaatsingen van 
auto naar lopen, fietsen en het openbaar 
vervoer. Het effect is daarmee beperkt. 
 
Het beleidsvoornemen om in één keer in te 
voeren in 2023 is voor de weggebruiker het 
meest duidelijk: in Amsterdam geldt 30 km/u, 
tenzij dit anders staat aangegeven. 
Stapsgewijze invoering naar 30 km/u per weg, 
bijvoorbeeld bij groot onderhoud of 
herinrichting van een weg, zou ertoe leiden dat 
er tientallen jaren een situatie met 
verschillende soorten snelheden in de stad 
ontstaat. Dat is onwenselijk. 
 
Het openbaar vervoer is een punt van 
discussie in de plannen. Een lagere 
maximumsnelheid betekent dat het openbaar 
vervoer op een aantal locaties mogelijk minder 
snel door de stad kan rijden. Dat kan voor OV-
bedrijven leiden tot langere reistijden, met 
mogelijke gevolgen voor de exploitatie. Gezien 
het aantal ongevallen met openbaar vervoer 
zal die een harde noot zijn om te kraken; wat is 
proportioneel? Die afweging blijkt niet uit de 
plannen. 
 
Voor Nood- en Hulpdiensten dient de wettelijke 
aanrijtijd te allen tijde geborgd te worden. De 
plannen hebben ook gevolgen voor de 
taxisector die nu nog met ontheffing gebruik 
maakt van de trambaan. 
 
De reistijden binnen de Ring A10 zullen 
beperkt toenemen voor stadslogistiek. De 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad 
is voor de logistieke sector essentieel. Voor 
stadslogistiek gaat de gemeente monitoren in 
welke mate de reistijden significant toenemen; 
ik neem aan in samenwerking met private 
partijen en een duidelijke nulmeting.  
 
De plannen zijn concreet en vanuit meerdere 
perspectieven uitgewerkt waarbij goed naar 
internationale ervaringen met 30 km/u is 
gekeken in Oslo, Berlijn, Helsinki, Bilbao en 
Graz.  
 
De plannen gaan over 20 tot 30% minder 
ernstige verkeersongevallen. Die andere 70% 
tot 80% verdient ook veel aandacht op weg 
naar ‘vision zero‘. Hopelijk komt de wethouder 
nu eindelijk ook met de plannen voor meer 
ruimte voor de voetgangers. Die liggen al 
anderhalf jaar stil. Pas dan maakt de 
wethouder de ambitie van een onbezorgde 
stad echt waar. 
 
Als bewoner kun je niets anders dan voor die 
30 km/u maatregelen zijn. Het zijn alles 
behalve linkse hobby’s of autoje pesten. De 
prijs voor jouw individuele vrijheid om ‘vol gas’ 

instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 
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door de stad te rijden is simpelweg te hoog. 
Dan kan echt niet meer. Wen er maar aan! 
 
Een lagere snelheid binnen de bebouwde kom 
kan leiden tot minder verkeersslachtoffers, mits 
dit op een goede manier wordt ingezet, stelt de 
ANWB over de plannen die meerdere 
Nederlandse gemeenten hebben. Het verkeer 
past zijn snelheid aan op de omgeving. Door 
wegen een passende inrichting te geven, 
voorkom je dat weggebruikers structureel te 
hard rijden. Omzetten van 50 naar 30 km/uur 
betekent dat de weginrichting aangepast moet 
worden. Anders is er niet tegenop te 
handhaven. Dit zou wel eens veel 
investeringen kunnen vragen (is die ruimte ook 
daadwerkelijk beschikbaar en voldoende?). 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6241-
3197 

kort maar krachtig; hoe meer straten er zijn 
waar 30km/u de norm wordt, hoe beter. 
Minder ongelukken, minder vervuiling. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6251-
3641 

Dat de maximumsnelheid vanaf de 
Spaarndammertunnel de stad uit 50 km p/u 
blijft, begrijp ik wel.  
 
Maar waarom in vredesnaam wordt de Van 
Diemenstraat niet 30 km p/u? Aan het begin 
van de weg zit een grote speeltuin waar 
ontzettend veel kinderen spelen recht aan de 
weg. U hebt toch ook het advies van de WHO 
gelezen? Juist het optrekken tot 50 km p/u - bij 
de kruisingen op de Van Diemenstraat - geeft 
de hoogste fijnstofuitstoot. En dan zit er 
verderop ook nog een basisschool in de straat. 
 
Kortom, trek de 30 km zone gewoon door tot 
aan het centraal station. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6259-
5344 

Ik was heel blij om in de Noord-Amsterdams te 
lezen over het besluit over de 30 km Ben al 
van 7 Aug bezig om een verkeersbord op de 
Heggerankweg dat aan de linkerkant van de 
straat staat te verplaatsen naar de rechte kant 
en meer in het zicht. De auto “s zien het bord 

Dank voor uw suggestie. Uw verzoek is 
doorgegeven aan stadsdeel Noord. 
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totaal niet en rijden als dolle door de straat 
heen terwijl er op de hoek een uitsparing is 
voor mensen met een rollator of moeders met 
kinderwagens. Er is al bijna een ongeluk 
gebeurd.Maar heb het iedeedat er erg moeilijk 
over wordt gedaan maar er was wel beloof dat 
het verplaatst zou worden Hoop op dat er wat 
aan gedaan wordt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6261-
5479 I support 30km/u limit in the city. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6275-
8033 

Ik ben het er niet mee eens, want een lagere 
snelheid verandert niets aan de oorzaak van 
de ongelukken. Namelijk: gevaarlijk rijgedrag 
en onoverzichtelijke/gevaarlijke kruispunten. Ik 
heb recentelijk een fietser aangereden in een 
30km zone. Dit kwam simpelweg omdat hij 
onverwachts linksafsloeg met een scherpe 
bocht, zonder richting aan te geven, met 
oordoppen in.  
 
De snelheid verlagen heeft dus geen zin al 
men zich niet aan de regels houdt. Daar moet 
mee begonnen worden. 

De maatregel om de snelheid naar 30km/u te 
verlagen staat niet op zichzelf. Amsterdam 
heeft een bredere verkeersveiligheidsaanpak 
waarbij ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers een belangrijk onderwerp 
is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6276-
6454 

Graag! Dit komt mens en dier alleen maar ten 
goede! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6283-
5966 

Prima voor alle motorvoertuigen. Wie gaat dat 
handhaven? 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
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tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6287-
2929 

Ik ben het helemaal eens met de 30 KM 
plannen het zou heel goed zijn voor de stad, de 
rust en het algemene gevoel van veiligheid. Ik 
ben wel van mening dat er dan ook echt hard 
gehandhaafd zou moeten worden aangezien ik 
nu toch vaak zie dat dat niet het geval is. Er 
zijn nu al een aantal stukken weg waar de 30 
km al is ingevoerd maar daar houdt bijna geen 
enkele bestuurder zich aan en niemand die er 
op controleert. Neem ook bv de helmplicht voor 
brommers, daar zie ik eigenlijk helemaal geen 
handhaving op en ze rijden vaak ook nog op 
het fiets pad. Bovendien vind ik het jammer dat 
de trambaan wel 50 blijft ik denk dat dat voor 
wrevel gaat zorgen bij de bestuurders die daar 
niet mogen rijden. Maw een prima plan dat valt 
of staat bij handhaving. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6306-
9042 

I live close to Ridderspoorweg and 
Papaverweg in Noord. Both streets have 
50km/h limits and often cars go even faster, 
which cause a lot of noise and even dangerous 
situations.  
 
I would agree with the plans on decreasing the 
maximum speed to 30km/h for those streets, 
and it would improve the living conditions on 
those streets. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

6315-
3196 

Werkelijke onzin. In de stad houdt bijna 
niemand zich aan de regels en is er nauwelijks 
toezicht op. Hierdoor komen voetgangers, 
scootmobielen, fietsers, snorscooters, 
scooters, auto's en openbaar vervoer van alle 
kanten op je af. Door rood rijden en dubbel 
parkeren lijkt de norm, waardoor je als 
automobilist bijna vogelvrij bent. 
Handhaven! 
 
Straks staan we allemaal stil en dan heb je 
inderdaad geen ongevallen meer. 

Amsterdam heeft een bredere fiets, voetganger 
en verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het 
gedrag onderdeel van is. Voor fietsers en 
scooters nemen we verschillende maatregelen 
en voeren campagne. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook de scooters in de 
stad hebben onze aandacht. Recent (in 
oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6342-
2048 

Uitstekend idee. Zoveel mogelijk naar 30 km. 
En wegen zonder voetpaden naar 10 km. Dat 
moet dan ook gelden voor electrische fietsen, 
scooters met blauwe en gele plaat etc. Kortom. 
Al het vervoer. Ook op fietspaden. 

Dank voor uw suggestie. Op woonerven waar 
voetgangers, fietsers en auto's gemengd zijn, 
geldt al dat stapvoets moet worden gereden. 
Andere wegen dan de wegen die nu van 50 
naar 30 km/u gaan, vallen buiten de scope van 
dit project. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6345-
3474 

I would recommend to apply the current rules 
strictly at first and analyze the accident rate 
and trends. 
Then you can can decide to apply lower speed 
limits or not. 
Thanks 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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6395-
6895 

Slecht plan, er zijn ontzettend veel straten 
waarbij 30 km/h onnodig is. Met een kanon op 
een mug schieten. Handhaving wordt ook een 
probleem 

Een lagere snelheid heeft veel positieve 
effecten op de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in de stad. In steden waar dit is 
ingevoerd blijkt het goed te werken. Met het 
oog op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6401-
0450 

Prima plan. Ook invoeren in geheel 
Buitenveldert. 
 
de drempels eruit en snelheids- en 
geluidsmeters plaatsen op diverse plekken op 
Europaboulevard, AJ Ernststraat, Van 
Nijenrodeweg, Van Boshuizenstraat en langs 
de Amstel. Graag m.i.v. 01.10.2021. 
 
Wij zijn de motoren met hun 100db zat. 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
 
Met het plan 30 km/u in de stad zetten we 
vooral in op communicatie en handhaving. 
Verder maken we met bebording en markering 
duidelijk wat de toegestane snelheid is. Alle 
straten die in het voorstel naar 30 km/uur gaan 
voorzien van (veel) drempels zal niet gaan met 
het oog op snelheid nood-&hulpdiensten, 
snelheid en comfort van het openbaar vervoer 
en de kosten. We gaan wel kijken of het 
mogelijk is om op bepaalde punten 
drempels/plateaus toe te passen. Bij invoering 
gaan we niet alle straten opnieuw inrichten, 
maar bij toekomstige herinrichtingen kijken we 
ook naar fysieke maatregelen om de snelheid 
te verlagen, zoals bijvoorbeeld smallere 
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rijstroken. Naast het plan '30 in de stad' werken 
we ook aan de aanpak van gevaarlijke 
kruispunten, veilige schoolomgeving en routes. 
Wij verwachten met het plan '30 in de stad' een 
flinke verbetering van de verkeersveiligheid te 
kunnen realiseren. In Amsterdam is het verkeer 
de grootste bron van ernstige geluidshinder. 
De invoering van 30km/u in de stad is slechts 
één van de maatregelen die bijdragen aan het 
verminderen van verkeersgeluid. In het 
Actieplan Geluid (2020) staan meer 
maatregelen om de geluidsoverlast verder te 
terug te dringen. In het Actieplan Geluid is 
afgesproken dat er in G4-verband een 
verkenning wordt uitgevoerd naar maatregelen 
tegen overlastgevende motoren. Hierbij wordt 
onder andere gekeken naar vereenvoudiging 
van de handhaving, bijvoorbeeld via slimme 
metingen of eenvoudiger controles. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6404-
3713 

Ik ben een groot voorstander voor 30km/u door 
de gehele stad, met nadruk op door de gehele 
stad. En daar zit nou juist bij mij de 
teleurstelling in het plan. Want ik woon aan de 
Weesperstraat. En daar blijft het 50km/u en 
(omdat de politie handhaving op snelheid en 
motorlawaai geen prioriteit geeft) is het vaak 
een 70 of zelfs 80km/u straat. Het is niet de 
eerste keer dat de Weesperstraatbewoners 
teleurgesteld worden. Er is al in de jaren '80 
door de gemeente beloofd om de straat van 
vierbaans naar tweebaans te versmallen. Ook 
het wegvallen van het Weesperplantsoen en 
het kappen van 25 gezonde bomen aldaar is 
een klap in het gezicht voor bewoners. Er is 
nog steeds geen adequate oplossing gevonden 
waar de 50 'troost'bomen komen te staan 
omdat er gewoonweg geen ruimte voor is. Dan 
komt er nog bij dat de pilot knip wordt 
uitgesteld tot 2023. De pilot knip wil 
onderzoeken wat de bewoners allang weten. 
Namelijk dat 40 tot 60% van het verkeer door 
de Weesperstraat sluipverkeer is en geen 
bestemmingsverkeer.  

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 
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De gemeentepolitiek van Amsterdam moet lef 
gaan tonen en de Weesperstraat gaan 
versmallen naar een tweebaans stadsstraat 
waar 30km/u geldt. De versmalling en 30km/u 
zorgen ervoor dat het sluipverkeer wegblijft (op 
de A10) waardoor de straat rustiger wordt. Er 
ontstaat zo meer ruimte voor groen en ruimte 
om die 50 'troost'bomen te planten die beloofd 
zijn. Bijkomend voordeel is dat de buurten aan 
weerszijde van de straat weer samenvloeien. 
Nu is de straat een lelijke kras dwars door het 
Unesco erfgoed. Het Imago dat de 
Weesperstraat nu heeft als lelijkste straat van 
Amsterdam kan dan eindelijk veranderen in 
een straat waar mensen willen verblijven ipv zo 
snel mogelijk doorheen rijden. 
 
Het permanent maken van de versmalling van 
een rijbaan voor het namenmonument is een 
begin maar niet genoeg. In de bijlage stuur ik u 
een tekening van de versmalling aan beide 
kant van het monument. Met als titel 'niet 
knippen maar knijpen'. Dit is een beter 
alternatief dan de knip omdat je daarmee de 
bereikbaarheid van bewoners met auto en 
nood- en hulpdiensten tegemoet komt.  
Ik wens u veel lef toe om eindelijk een door te 
zetten en de bewoners aan deze straat een 
fijne, gezondere en rustigere leefomgeving te 
bezorgen. U zult er geen spijt van krijgen. 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 
De voorgestelde maatregelen m.b.t. het aantal 
rijstroken in de Weesperstraat ('knijpen' 
Weesperstraat) maken geen deel uit van het 
plan '30 in de stad'. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6405-
6886 

Overal 30 km: doen! Maar dan wél veelvuldige 
controle en handhavingsacties. Anders wordt 
het een wassen neus, à la de helmplicht en 
andere voorbeelden. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
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richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6412-
3255 

Het zou de verkeersveiligheid in de buurt sterk 
verhogen als de Ridderspoorweg een 30km 
zone / straat wordt. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6416-
6666 

Als voorbeeld. Op Galieplantsoen/ Wethouder 
Frankeweg zijn, zeker na regen, continu 
ongelukken / aanrijdingen. Zelfs OV en 
vrachtverkeer rijdt te hard. Daarnaast is het 
een omgeving met veel gezinnen en kinderen. 
30 is daar sowieso noodzakelijk. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6422-
3745 

As an immigrant living in Amsterdam for almost 
5 years, I've always felt bad for poor drivers 
and felt inconvenienced when my Uber had to 
be slow trying not to hit people jaywalking, 
disregarding traffic rules, bike riders who pay 
no heed to their surroundings. 
Right of passage is confusing in many cases 
and pedestrians and bike riders always take 
unfair advantage in the city at least. 
Grinding the flow of car traffic to a slower pace 
will only increase frustration, pollution, cost & 
discourage visitors reducing business. 
Money can be better spent on more 
vivid/obvious traffic lights, led strips on traffic 
poles or posts to warn pedestrians/bike riders 
better and maybe education 
programs/websites to improve pedestrian/bike 
riding behavior. 
Am someone who loves the city and has lived 
here for a few years, I'd be disappointed with 
this move. 

Amsterdam heeft een brede 
verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het 
gedrag van andere verkeersdeelnemers 
onderdeel van is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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6432-
9938 

30 km zone is prima plan. Wel belangrijk om te 
zorgen voor handhaving. Vooral snelheid 
motoren op de middenweg!  
Snel doorvoeren t plan voor de leefbaarheid. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6436-
7226 Svp ook op de Westerdoksdijk 30 km/u 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6437-
6275 

Auto’s houden zich aan (snelheid)regels. 
Echter fietsers, e-bikers, snor- en bromfietsen 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
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lappen álle regels aan hun laars.  
Dát is voor meer dan de helft de reden van de 
ongelukken.  
Helaas wordt daar niet op gehandhaafd. 
Ondanks dat dat wel toegezegd wordt.  
Meten met twee maten wordt het weer.  
Als fietser en autorijder zie ik de problemen 
weer op de auto worden gegooid.  
Tegenwoordig geeft haast geen enkele fietser 
meer richting aan en toeristen nemen dit 
gedrag over; inclusief het onbesuisd over de 
stoep rijden.  
Misschien fietsers van een kenteken voorzien? 
Dan wordt het een mooie inkomsten bron voor 
de stad voor alle overtredingen die er begaan 
worden. Alleen dán ga ik akkoord met de 30km 
regeling. 

waar ook het gedrag van deze 
verkeersdeelnemers onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting op 
het fietspad om rijden door rood tegen te gaan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6445-
2265 

50km/pu is in de Van Diemenstraat ook te 
hoog. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6452-
4827 

Ik ben tegen het plan. Op wegen waar het nu al 
bestaat krijg je alleen maar meer gevaarlijke 
situaties door mensen die zich niet aan deze 
snelheid willen houden met onverantwoorde 
inhaalacties waar juist fietsers en voetgangers 
de dupe van zijn . Zie het stuk osdorperweg 
waar je 30 mag. Fietsers worden door inhalen 
verkeer van de weg gereden. 

Dank voor uw suggestie. Bij de uitvoering van 
deze maatregel passen we de bebording en 
belijning aan. Voor een aantal locaties nemen 
we aanvullende maatregelen. Hierbij gaat het 
om trajecten of kruisingen waar we verwachten 
dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Om 
welke locaties dit gaat, wordt nog uitgewerkt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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6479-
2820 

Graag wil ik u laten weten dat ik zeer 
ingenomen ben met het plan van de Gemeente 
Amsterdam om de toegestane maximum 
snelheid op een groot aantal wegen terug te 
brengen van 50 naar 30 km per uur. Ik zou m.i. 
heel slecht zijn als dit tot gevolg zou hebben 
dat het er geen aparte fietspaden meer nodig 
zijn omdat door de maatregel het aantal 
ongelukken wordt sterk zal verminderen. 
 
Nergens vind ik een garantie dat het 
Convenant Duurzaam Veilig van kracht blijft. 
Wilt u bij uw beslissing duidelijk maken dat het 
Convenant onverminderd van kracht blijft? 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Bij de gebiedsontsluitingswegen waar we de 
snelheid verlagen naar 30 km/uur blijven we 
uitgaan van gescheiden fietsvoorzieningen. Dit 
kunnen fietspaden en fietsstroken zijn. In de 
kern blijft het convenant Duurzaam Veilig dus 
van kracht (fietsvoorzieningen bij GOW’s), de 
GOW30 is echter wel nieuw binnen Duurzaam 
Veilig. Ook het CROW en de SWOV denken na 
over verdere invulling van deze nieuwe 
categorie binnen Duurzaam Veilig. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6489-
7921 

Wonend en werkend aan de Ridderspoorweg, 
(nu een 50km weg en in de plannen een 30km 
weg) steun ik de plannen om 30km op grote 
schaal in te voeren zeer. Het zorgt voor meer 
veiligheid, minder lawaai en minder uitstoot. 
Ook steun ik het voornemen om van de 
Ridderspoorweg een 30km weg te maken. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6513-
8404 

Wat een topplan. Bewoners aan de 
Scheepsbouwweg zullen ontzettend blij zijn!!! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6517-
1637 

Graag max 30 km/h op ALLE wegen een 
straten van Amsterdam. Beter voor de 
veiligheid, beter voor het milieu - een ook veel 
makkelijker om te handhaven: overall max 30 
km/h, punt 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

6534-
3767 

Inderdaad de steeds groeiende aantal auto’s 
op de Westerdoksdijk maakt leidt tot meer 
lavaai en lucht vervuiling. Een controle op de 
snelheid zou helpen. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6581-
9319 

30 km op de Meidoornweg, perfect! Nu te 
gevaarlijk, auto's houden zich vaak niet aan de 
huidige 50,en met de toekomstige basisschool, 
kdv, sporthal en brede school aan deze weg 
het enige juiste om naar 30 te gaan 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6586-
6036 

Samen met de Westerdoksdijk moet de Van 
Diemenstraat ook 30 km zone worden. 
Leefbaarheid en veiligheid zijn in dit 
dichtbebouwde en -bevolkte gebied, met 
bovendien veel schoolgaande kinderen, hyper 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
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urgent. 
Bovendien ontmoedigt en beperkt een 30 km 
zone het autoverkeer en ook dat is gewenst. 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6607-
4812 

Zeer milieu en veiligheidsbewust voorstel dat 
mijn volledige support heeft! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6615-
4824 Ik ben voor 50 km per uur. Het is goed zo. Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6649-
6469 

Prima idee. Maar handhaaf eindelijk eens alle 
fietsen en Brommers die over de stoep racen, 
met name koeriers. 
 
En verwijder eens direct alle fietsen, 
brommers, uitgestald winkelmeubilair en 
obstakels die de vrije loop of invaliden 
voertuigen hinderlijk hinderen. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 
 
De gemeente Amsterdam werkt continu aan 
het vrijhouden van ruimte voor de voetganger 
in de stad. Onder andere kijken we naar 
maatregelen om fietsparkeren te verbeteren en 
obstakels in (winkel)straten te verminderen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6667-
8676 50 km behouden Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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6672-
7613 

Verkeer op de Westerdoksdijk wordt steeds 
drukker, er is sprake van behoorlijke 
geluidsoverlast. In de zomer zet ik mijn ramen 
niet meer open aan de Westerdoksdijk zijde. In 
de nacht zet ik het raam niet open vanwege de 
scheurende auto's en motoren. 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6673-
5294 Jullie zijn gek. Ik ren sneller dan 30 km per uur. Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6678-
8892 

Het lijkt mij zeer verstandig om op drukkere 
doorgaanswegen met veel bewoning een 30km 
beleid te hanteren. Vb: scheepsbouwweg is 
een zeer belangrijke weg in noord waar veel 
auto’s doorheen moeten om stukken in noord 
te bereiken. Hier is ook veel bewoning en komt 
nog meer bewoning. Prettig dat op dit soort 
wegen de maximumsnelheid wordt aangepast. 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6707-
7911 

30 km prima, maar dan voor de gehele stad 
binnen de ring en geen uitzonderingen zodat 
op die plekken geen 'racebaan' wordt 
gecreëerd, terwijl de situatie daar al gevaarlijk 
is. Van Diemenstraat/Westerdoksdijk wordt 
anders een ring binnen de ring! En dat het OV 
daar anders hinder van ondervindt is onzin, 
alleen bus 48 rijdt daar heen en weer. 
Daarnaast: waarom zou er geen bezwaar zijn 
om elders in de stad 30 km te rijden m.b.t. de 
hulpdiensten en op de Van 
Diemenstraat/Westerdoksdijk wel?! Onzin! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
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deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6733-
8473 

1. 50 i.p.v. 70 op Nwe Leeuwarderweg (S116) 
tussen van Hasseltweg en IJ-tunnel: De 
IJunnel zelf is in zuidelijke richting al 50 km/u. 
Het stukje tussen de oprit van de Van 
Hasseltweg naar de Nwe. Leeuwardenweg is 
nu 70. Dat leidt tot lastig invoegen vanaf die 
oprit, die door de scherpe draait slecht lage 
snelheden toestaat, terwijl 500m verder het 50 
km/u regiem geldt.  
Door de start van het 50 km//u naar het 
noorden te verleggen (dus eerder, gerekend 
vanaf de A10) ontstaat er een consistenter 
snelheidsregiem. 
 
2. Gooiseweg tussen A10 en Julianaplein 70 
ipv 80 km/u: Andere 2x2 invalswegen vanaf de 
ring (Nwe. Leewarderweg, Piet Heintunnel) 
kennen een 70 km//u regiem. Het deel van de 
Gooiseweg in Zuidoost kent ook een 70 km/u 
regiem. Momenteel is het wegdeel tussen A10 
en Prins Bernhardplein met 80 km/u dus een 
vreemde eend in de bijt. Voordeel: minder 
geluid, betere luchtkwaliteit, en een 
consistenter regiem. Nb. waarschijnlijk moet 
hiervoor een aanpassing van de grens 
bebouwde kom plaatsvinden, deze ligt nu vlak 
voor het Prins Bernhardplein waardoor de 
Gooiseweg thans buiten bebouwde kom is. 
 
3a. Aanpassing westbuis IJtunnel van 2 naar 1 
rijstrook plus busbaan: De weginrichting van 
met name de westbuis (rijrichting Noord-Zuid) 
verhoudt zich slecht met het daar geldende 50 
km//u regiem. Door afknijpen van de huidige 2 
rijstroken naar 1 rijstrook + busbaan wordt de 
weggebruiker al meer verleid snelheid te 
minderen. De bussen draaien allemaal rechtsaf 
de Prins Hendrikkade op, dus kunnen de 
huidige rechterrijstrook prima als (afslaande)  
busbaan gebruiken zonder kruisende 
verkeersstromen. De indeling met slechts 1 
rijstrook kan zich voortzetten tot voorbij het 
viaduct van de Prins Hendrikkade. Daar voorbij 
kan de huidige indeling (met naar de Anne 
Frankstraat afslaande linkerrijstrook 
gehandhaafd blijven) 
 
3b. Onderzoek naar Aanpassing oostbuis 
IJtunnel van 2 naar 1 rijstrook plus busbaan 
Hetzelfde idee als bij 3a.  
I.v.m het hier geldende 70 km/u regiem (t.b.v. 
brandweer vanuit kazerne Nico) is de 

Het college dankt inspreker voor deze reactie. 
De suggestie valt buiten de scope van de 
voorgestelde maatregel. 
 
Bedankt voor uw steun voor het plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
 
Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
(B&W) heeft de nota van beantwoording en de 
definitieve nota van uitgangspunten voor de 
herinrichting van de Oostertoegang, Prins 
Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat 
vastgesteld. De concept nota van 
uitgangspunten lag begin 2021 ter inspraak. De 
herinrichting van de Prins Hendrikkade Oost 
wordt uitgesteld tot na 2025. We gaan wel met 
beperkte tijdelijke maatregelen de leefbaarheid 
verbeteren. Zo gaan we onderhoud, waar 
nodig, al vooruitlopend op de definitieve 
herinrichting uitvoeren. Ook vernieuwen we 
komende periode het brugdek van de 
Kikkerbilsluisbrug. Tijdens deze 
werkzaamheden richten we de Prins 
Hendrikkade Oost, ter hoogte van de 
Kalkmarkt, al in volgens de uitgangspunten van 
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discrepantie tussen weginrichting en 
snelheidsregiem minder dan in de westbuis. 
Desalniettemin interessant om ook hier aan 
afschaling van 2 rijstroken naar 1 + busbaan te 
onderzoeken. 
 
4. Bij wegprofielen en plaatsing straatmeubilair 
rekening houden met uitwijkmogelijkheid t.b.v. 
nood- en hulpdiensten Met de afschaling van 
50 naar 30 zal het snelheidsverschil tussen 
regulier verkeer en nood- en hulpdiensten 
vaker vragen om uitwijken door regulier 
verkeer. Als het trottoir is vol geplaatst met 
reclameborden, MuPi’s, fietsenrekken, dicht op 
de straat staande lantaarnpalen etc. is deze 
uitwijkmogelijkheid nauwelijks aanwezig. 
 
Met betrekking tot de delen die vooralsnog 50 
km/u blijven 5. Het gedeelte van de 
Haarlemmerweg tussen Waterkeringweg en 
van Hallstraat loopt direct langs de 
woonbebouwing van het GWL-terrein én heeft 
al een redelijk 30 km karakter. Dit stukje kan 
dus wel van 50 naar 30 km/u. 
 
6. Prins Hendrikkade: met name het deel 
tussen Amrathhotel (brug 300) en Kikkerbilsluis 
(brug 279) is door het ontbreken van een 
middengeleiding een zeer brede plak asfalt die 
uitnodigt tot zeer hard rijden. Bijna nog los het 
het beoogde snelheidsregiem is hier een 
aanpassing van het wegprofiel noodzakelijk 
minimaal om de huidige 50 km/u al 
geloofwaardig te laten zijn. 

de nota van uitgangspunten. Zo krijgen 
voetgangers en fietsers eind 2021 meer ruimte 
en verbeteren we de (verkeers)veiligheid. Ook 
brengen we de autorijbaan op het brugdek 
terug van 2 naar 1 rijstrook per richting. De 
verbetering van de fietsroute door de 
Oostertoegang gaat wel volgens planning door.  
De definitieve nota van uitgangspunten is in het 
4e kwartaal aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6736-
7177 

Binnen woonwijken lijkt het me prima om 
rustige straten 30 km/u te maken (zoals 
bijvoorbeeld de Minervalaan of de Gerrit van 
der Veenstraat). Een goede bestuurder rijdt 
daar al niet veel harder dan dat. 
 
Maar doorgaande wegen zoals de Stadionweg, 
Apollolaan, Beethovenstraat, moeten naar mijn 
mening 50 km/u wegen blijven omdat dit beter 
past bij het karakter van de weg. Op dit soort 
doorgaande wegen is 30 km/u rijden zo 
langzaam, dat ik verwacht dat een bestuurder 
zijn of haar aandacht niet goed bij de weg 
houdt en eerder verleid wordt om de mobiele 
telefoon erbij te pakken of andere dingen te 
gaan doen. De algehele verkeersveiligheid is 
daar niet bij gebaat. 
 
Daarnaast vind ik dit hele plan een goed 
voorbeeld van de algemeen toenemende 
truttigheid in Amsterdam. Het wordt steeds 
meer een openluchtmuseum dat vooral voor 
toeristen lijkt te worden ingericht, met weinig 

In de woonstraten in de stad geldt voor het 
overgrote deel al 30 km/u. Het beleid is erop 
gericht deze straten allemaal zo in te richten 
dat hier veilig gebruik van kan worden gemaakt 
door voetgangers en fietsers. Juist in een stad 
als Amsterdam merken we daarnaast dat 
hoofdroutes ook steeds meer als verblijfsplek 
worden gebruikt. Het oude onderscheid tussen 
verkeersfunctie en verblijfsfunctie vervaagt 
daarmee. In die gevallen is de afweging nu de 
verblijfsfunctie prioriteit te geven. 
 
We nemen kennis van deze reactie. 
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oog voor de behoeften van bewoners en 
bedrijven. Daar ben ik niet voor. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6736-
9762 

Ik woon aan de van diemenstraat en zou er 
zeer voor zijn dat het een 30 km straat wordt. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6737-
4863 Graag de Haarlemmerweg ook autoluw :) 

Op basis van de huidige inrichting (deels 
bebouwing op afstand, water aan 1 zijde, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) en het gebruik door nood-
&hulpdiensten en openbaar vervoer is een 
groot deel van de Haarlemmerweg in het plan 
als 50 km/uur weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6737-
5988 

Absoluut niet mee eens. 
Het moet niet gekker worden!! Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6748-
2207 

Heel vreemd dat de Van Diemenstraat nog 
steeds op 50 km blijft staan. Dagelijks gaat het 
hier maar net goed met tijdens de uren dat er 
kinderen naar/van school De Zeeheld komen.  
Ook kan je hier bijna niet normaal oversteken 
naar de pakhuizen aan de waterzijde.  
Er wordt al tijden gepleit voor deze 30km zone. 
 
 
Neem deze straat ook mee in het besluit voor 
een 30km zone, of dient er eerst een ernstig 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 



 

319 

  

ongeval te gebeuren voordat er actie wordt 
ondernomen? 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6750-
2093 

De Prins Hendrikkade is tot nu toe een 
racebaan voor veel automobilisten en vooral 
voor de zeer vele taxi’s. Als onderdeel van de 
wandelroute is het terugbrengen van de 
snelheid en van het verkeersla waai, om de 
luchtvervuiling maar niet te vergeten — groene 
stad —, zeer noodzakelijk. De hoge snelheden 
leveren bovendien weinig voordeel in reistijd op 
dus dat kan geen argument voor de 50 km/u 
zijn. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6753-
3190 

Ik ben erg voor. 
Hopelijk is het wel iets dat niet hetzelfde lot 
beschoren is als de mobiel op de fiets of de 
scooter op het fietspad. Hoe langer de 
handhaving zeer mager is, des te meer je ziet 
dat mensen denken voor mij gelden de regels 
niet. Ik vraag me wel eens af waar dat vandaan 
komt. Is het gebrek aan prioriteit (eigenlijk 
maakt het niet uit?), gebrek aan mensen 
überhaupt of misschien wel gewoon angst om 
mensen aan te spreken op gedrag? Dat laatste 
denk ik ook wel eens. Maar goed: als het maar 
weer geen 'regels voor de bühne' worden waar 
alleen een paar fatsoenrakkers zich aan 
houden. Succes ermee zou ik zeggen. Hoe 
eerder hoe beter. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
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richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6759-
5272 

De gemeente moet nu eens echt voor een 
schone (lucht) en verkeersluwe stad kiezen. 
Niet te begrijpen dat er niet voor de 
Weesperstraat (en Wibautas) net zoals de 
andere vervuilde straten (Valkenburgerstraat / 
Stadhouderskade) wordt gekozen voor 30km 
per uur. Verkeersveiligheid, het milieu en de 
leefbaarheid wordt ook daar zéér gediend met 
een 30km zone! 
 
Niet te begrijpen dat er niet voor de Wibautas 
wordt gekozen voor 30km per uur. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 
 
Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6765-
0167 

50 km behouden, geen gevaarlijke weg of 
situatie waarbij hier minder hard gereden hoeft 
te worden! 

De verkeersveiligheid in Amsterdam moet 
beter. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. Dit past bij een 
veilige en leefbare stad. Bereikbaarheid van de 
stad en een goede doorstroming van het 
verkeer blijven onverminderd belangrijk. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6770-
5994 

Worden (elektrische) fietsers en brommers dan 
ook begrenst tot 30km/u dan is het wel 
overzichtelijk - als zij een hogere snelheid dan 
de auto's mogen rijden dan zal ik dat heel 
moeilijk kunnen accepteren. Handhaving vind 
ik wel een belangrijk punt zeker met fietsers. 
Hoe doen andere steden dat? 

Een maximumsnelheid van 30 km/u geldt voor 
alle verkeersdeelnemers op het betreffende 
wegdeel. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 



 

321 

  

snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6772-
2176 

Van Diemenstraat moet echt een 30 km zone 
worden. Er wordt veel te hard gereden in deze 
smalle straat en is zeer gevaarlijk voor 
kinderen ook met basisschool de Zeeheld aan 
deze straat. Als je wil oversteken dan stoppen 
auto’s nauwelijks en rijden gewoon door al 
staan er schoolborden. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6783-
6549 

Uitstekend plan. Hopelijk ook meer openbaar 
vervoer. Doorgaan met auto 
ontmoedigingsbeleid! 

Amsterdam werkt continu aan het verbeteren 
van OV-verbindingen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6805-
2264 

Ik vind het een heel goed plan. 30 kilometer in 
de stad is hard genoeg.  
En een paar doorstroom wegen waar je 50 
kan. Ik ben er helemaal voor en ik moet nog 
zeggen dat ik zelf ook auto rij. 
 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. Dit zorgt voor 
meer ruimte voor ontmoeten en groen. Geheel 
autovrij zijn we terughoudend in, omdat dit leidt 
tot minder goede bereikbaarheid. Via Logistiek 
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Daarnaast ben ik van mening dat de auto de 
oude binnenstad uit moet. Betaalbare 
autogarages langs de Singel voor de 
bewoners. En alleen vrachtwagentjes toelaten 
voor bevoorrading van de winkels. 

020 werken we aan het verbeteren van de 
veiligheid en verminderen van de overlast van 
logistiek verkeer. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6820-
5080 

Wij, de bewoners proberen de leefbaarheid te 
bevorderen door o.a. de gemeente te vragen 
naast het Goedkoop gebouw bakken te 
plaatsen opdat de bewoners deze vulken en 
onderhouden met planten. Deze toestemming 
is er inmiddels en wij kunnen niet wachten 
totdat we ermee aan de slag kunnen. De 
geveltuintjes worden door ons onderhouden.  
De herrie en stank door t verkeer is 
genadeloos. Doet pijn aan de oren en de stank 
is buitengewoon slecht voor onze longen. Dus 
graag 30km zone 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
alsnog naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6827-
3062 

De Westerdoksdijk is een drukke weg waar 
stevig wordt gereden. Dat geeft behoorlijke 
geluidsoverlast voor de bewoners die hier 
wonen. De gemeente heeft de woningbouw 
hier bewust neergezet en moet dus ook de 
volgende stap zetten: minder verkeerslawaai. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6837-
9432 

Ik ben heel enthousiast over het voornemen 
om in veel straten 30 km per uur in te gaan 
voeren. Dat zal de veiligheid van fietsers en 
ook van voetgangers zeker vergroten. 
Jammer dat het niet ook op de Prins 
Hendrikkade zal gelden, want ik woon daar 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
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dichtbij en er slaat hier ongekend veel fijnstof 
neer. 
Misschien dat dat wat minder wordt als er meer 
elektrisch vervoer komt. 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan.. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6862-
7795 

Ik vind 30 km/u een goede maximumsnelheid 
die de verkeersveiligheid in de stad ten goede 
zal komen. Ik stem voor. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6872-
5648 

Hopenlijk gaat dit plan niet door. Een stad bijna 
totaal onbereikbaar maken is de doodsteek 
voor een stad. 
Alleen al de gedachte dat iedereen van het 
openbaar gebruik gaat maken blijkt in de 
praktijk niet waar te zijn. 
De binnenstad van Amsterdam is al bijna niet 
meer te bereiken met de auto met alle 
gevolgen van dien. Kijk alleen maar de vele 
lege winkelpanden en luister naar de 
ondernemers. Maar het huidige Gemeente 
bestuur luistert liever naar allerlei 
gesubsidieerde organisaties die nog nooit iets 
verdient hebben. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenljk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6877-
1183 

Helemaal mee eens. Vooral het voorstel om de 
Pomonastraat, Werktuigbouwstraat en 
Scheepsbouwweg 30km/hr straten te maken, 
zal met veel gejuich door alle omliggende 
buurten worden ontvangen; duurzamer, veiliger 
en rustiger! Heel goed initiatief! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6885-
7913 

Graag 30 km 
Van Diemenstraat- Westerdoksdijk 
 
Ik woon aan het Westerdok, er komt steeds 
meer verkeer waardoor ook steeds meer herrie 
. Niet te doen. 
In het weekend zijn er ook auto races. 
Het is hier niet het circuit van Zandvoort! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
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is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6886-
2948 

Ik vind het onbegrijpelijk dat de Prins 
Hendrikkade een 50 km/u gebied blijft. Wij als 
bewoners willen een schone, veilige en 
aangename straat om in te wonen, en met de 
huidige snelheid voor het verkeer gaat dat niet. 
Het verkeer raast hier, vaak veel harder dan de 
toegestane snelheid, door de straat, met vele 
onveilige situaties ten gevolg.  
Niet alleen de bewoners zouden profijt hebben 
van een 30 km/u regel, ook al die mensen die 
hier dagelijks over de kade lopen. Eigenlijk is 
dit een prachtige straat, met volop de mooiste 
historische gebouwen én aan de overkant 
uitzicht op een gloednieuw gedeelte van de 
stad. Nu is het nog een snelweg, maar het zou 
van visie getuigen als u er iets moois van gaat 
maken. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6893-
6422 

Onnodige oplossing voor falend eerder beleid 
van de gemeente. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. De verkeersveiligheid in Amsterdam 
moet beter. Met 30 km/u in de stad gaan we 
het aantal ongelukken en vooral de impact van 
die ongelukken verminderen. Dit past bij een 
veilige en leefbare stad. Om dit voor elkaar te 
krijgen moeten we inderdaad ook zorgen de 
automobilist zich aan de snelheid gaat houden. 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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6902-
0591 Heel goede ontwikkeling. Ik steun dit plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6909-
4861 

zinloos, als alle elektrische fietsen en 
brommers en weet ik veel allemaal over de 40 
km per uur rijden. 
 
Het gaat alleen werken in echte woongebieden 
en dan moet je daar ook de stenen uittrekken 
en een ander soortig plaveisel er voor terug 
leggen zodat het duidelijk een WOONERF 
wordt.  
Parkeren alleen bewoners. En paar 
parkeerplaatsen voor klussers. Geen 
bedrijfsparkeerplaatsen. Veel bloembakken her 
en der. 
Maximum snelheid 20 km per uur. 
 
Alle andere doorgaande wegen 50 km. 

Herinrichtingen zijn geen onderdeel van deze 
maatregel. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6917-
4368 

Zienswijze ’30km op de Weesperstraat’ 
7 september 2021 
 
Geacht College B&W, 
 
Wij hebben kennis genomen van uw 
voornemen ’30 in de stad’ en willen dat graag 
van harte ondersteunen zowel vanuit het 
aspect veiligheid als ook betere leefbaarheid 
en minder geluid. Derhalve pleiten wij er sterk 
voor ook de gehele Weesperstraat vanaf Mr 
Visserplein tot Weesperplein vice versa tot een 
30km straat te promoveren. 
Voor de realisatie van een inrichting die past bij 
een 30km limiet zijn hier – op korte termijn - 
geen grote (infrastructurele) investeringen 
nodig. Dat toont de praktische oplossing die nu 
al bij het Namenmonument is uitgevoerd. Met 
zo’n rijbaanscheiding kan aan de oostzijde 
eventueel een rijbaan voor nood- en 
hulpdiensten worden vrijgehouden. 
De ervaring met 1 rijbaan ter hoogte van het 
Namenmonument heeft geen extra rijvorming 
of file vorming opgeleverd. Vandaar dat u zelf 
ook heeft aangegeven de verbetering naar 1 
rijbaan tot Weesperplein te willen doortrekken. 
Dat kan dus ook aan de andere zijde. 
 
De Weesperstraat is momenteel een fysieke en 
mentale barrière in de stad, in deze buurt. Er 
wordt vaak te hard gereden. Auto’s en motoren 
maken veel lawaai en zorgen voor veel 
geluidsoverlast. Overdag en zeker ook ’s 
nachts. 30km maximaal is hier een must voor 
de veiligheid en voor de leefbaarheid. 
Onderzoek van de gemeentedienst V&OR in 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 
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2018 voorspelt dat bij het instellen van 30km 
op de Weesperstraat een significante 
verkeersafname zal plaatsvinden. Dat zijn 
vooral weggebruikers die de Wibautas als 
doorgangsroute gebruiken: van Prins 
Bernardplein tot IJ tunnel en vice versa. Die 
afname van het verkeersaanbod bij 30km 
maximaal betekent dus ook dat 1 rijbaan in 
beide richtingen voldoende is. 
 
Vanaf het OV knooppunt Weesperplein (tram 
en metro) bewegen zich iedere dag 1000-den 
personen naar en van UvA/ REC en HvA/ 
Wibautstraat. Het is ook voor hun veiligheid en 
gezondheid essentieel dat er minder verkeer 
over de Weesperstraat gaat. In de Plantage en 
Weesperbuurt wonen relatief veel ouderen. Het 
is beleid dat mensen zo lang als mogelijk 
zelfstandig, levensloopbestendig kunnen 
blijven wonen. Ook daarom moet die snelheid 
op de Weesperstraat omlaag. Ook daarom 
moet het verkeersaanbod op de Weesperstraat 
worden gereduceerd. 
De gemeente heeft veel mee geïnvesteerd in 
het Nationaal Holocaust Namenmonument. Dit 
is een gedenkplaats. Een plek voor reflectie. 
Het in standhouden van een drukke en 
luidruchtige ‘stadssnelweg’ is hiermee in 
volledige tegenspraak. 
De gemeente investeert mee in het 
KnowledgeMilePark (KMP): vergroening en 
betere leefomgeving. Daar past alleen een 
30km straat met minder verkeer, minder geluid, 
veiliger oversteken, betere verblijfsomgeving. 
30km op de Weesperstraat biedt die voordelen. 
 
Wij zien geen belemmeringen om bij ’30 in de 
stad’ ook op de gehele Weesperstraat, in beide 
richtingen 30km in te stellen. Het vraagt geen 
grote investeringen, het draagt onlosmakelijk 
bij aan verbeteren veiligheid en betere 
leefomgeving. Dit is een goed moment om de 
langdurig en herhaaldelijk geuite toezeggingen 
door het gemeentebestuur waar te maken: 
Weesperstraat 30km! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6935-
0338 

In de Wibautstraat OOK 30 km. per uur 
maximumsnelheid. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6944-
5821 

Wij hebben kennis genomen van uw 
voornemen ’30 in de stad’ en willen dat graag 
zeer ondersteunen. Het valt ons echter op dat 
enkele straten nog geen 30km limiet in uw plan 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
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hebben, zoals de Weesperstraat. 
 
In het kader van uw visieontwikkeling en 
verkenning ‘Oostelijke Binnenstad’ heeft u 
onlangs een aantal informatiebijeenkomsten 
laten plaatsvinden. 
De projectleider, Daniëlle Meiboom, heeft de 
belangrijkste punten die daarbij zijn ingebracht 
voor u en voor ons op een rijtje gezet: 
• 30km/ uur 
• Meer groen 
• Menselijke maat en sociale veiligheid 
• Betere oversteekbaarheid 
• Minder rijbanen 
• Behoud bereikbaarheid 
• Lokale voorzieningen 
 
Behalve dat deze informatieronde ook 30km 
expliciet op de kaart zet, zijn de andere punten 
daar grotendeels aan gelieerd. Die punten zijn 
beter en eerder te realiseren indien op de 
Weesperstraat – van Mr Visserplein tot 
Weesperplein, vice versa – per januari 2023 
ook 30km gaat gelden. Invoeren van 30km/ uur 
op de Weesperstraat betekent dan ook dat u 
tastbaar respons geeft aan de wensen die op 
uw informatieavonden zijn ingebracht. 
Participatie werkt alleen als er ook concreet 
wat mee wordt gedaan! 
 
Voor de realisatie van een inrichting die past bij 
een 30km limiet zijn hier – op korte termijn - 
geen grote investeringen nodig. Een praktische 
oplossing zoals bij het Namenmonument is 
uitgevoerd kan worden doorgetrokken en ook 
aan de andere (oost) zijde worden toegepast. 
Onderzoek van de gemeentedienst V&OR in 
2018 voorspelt dat bij het instellen van 30km 
op de Weesperstraat een significante 
verkeersafname zal plaatsvinden. Dat zijn 
vooral weggebruikers die de Wibautas als 
doorgangsroute gebruiken: van Prins 
Bernardplein tot IJ tunnel en vice versa. 30km 
maximaal betekent dus een significante 
afname verkeersaanbod waarbij 1 rijbaan in 
beide richtingen zal voldoen. Dat is de indicatie 
van eerder onderzoek! 
 
De Weesperstraat is een fysieke en mentale 
barrière in de stad, in deze buurt. Ook Zef 
Hemel heeft in 2019 in de door u gevraagde 
toekomstvisie aangegeven: slecht die barriere! 
Invoeren van 30km/ uur op de Weesperstraat 
per januari 2023 betekent zeker ook dat u 
tastbaar respons geeft op wensen die op uw 
informatieavonden zijn ingebracht. Participatie 
werkt alleen als er ook concreet wat mee wordt 
gedaan. 
 
Wij zien geen belemmeringen om bij ’30 in de 
stad’ ook op de gehele Weesperstraat, in beide 
richtingen 30km in te stellen. Het vraagt geen 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 
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grote investeringen, het draagt onlosmakelijk 
bij aan verbeteren veiligheid en betere 
leefomgeving. Dit is een goed moment om de 
langdurig en herhaaldelijk geuite toezeggingen 
door het gemeentebestuur waar te maken: 
Weesperstraat 30km! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6947-
2658 

graag 30km pu voor onze kinderen nu is de 
ridderspoorweg een racebaan en is t wachten 
tot er een ongeluk is door te hard rijden. In 
Amsterdam Zuid zijn wegen veel veiliger dan 
Noord dus waarom hier niet veiliger maken met 
een progressief bestuur in de stad? 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6954-
5369 

Graag wil ik mijn steun aandragen om de 
Scheepsbouwweg ook op te nemen als 30km/u 
weg. 
 
Dit zou de veiligheid, het geluid en de 
trillingsoverlast(bij passeren drempels door 
bussen)flink ten goede komen. Er wordt hier 
regelmatig erg hard gereden in de straat, 
ondanks de aangebrachte drempels. 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6954-
7882 

Valkenburgerstraat 
 
Fijn dat de Valkenburgerstraat officieel 30 km/ 
wordt. En terecht voor de veiligheid en 
leefbaarheid. Zo zal tevens de verkeersherrie 
minder worden. Een straat waar in het verleden 
niet harder gereden kon worden dan gemiddeld 
27 km/u.  
 
Toch moet er meer gedaan worden om 
bewoners te beschermen. Er moet gewoon 

Het verminderen van verkeer op de as 
Wibautstraat - Weesperstraat - 
Valkenburgerstraat kan de aanliggende 
buurten leefbaarder maken. Er staat nog 
steeds een pilot voor een knip in de 
Weesperstraat in de planning om te 
onderzoeken of een dergelijke ingreep 
haalbaar is. 
 
Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. De Valkenburgerstraat is in het 
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minder verkeer door die straat. Zeker het 
overbodige doorgaande verkeer; het verkeer 
dat er echt niet hoeft te zijn (40-60% volgens 
onderzoek gemeente).  
 
Steeds horen wij dat door ingrepen op onnodig 
doorgaand verkeer er vrees is op drukte op 
andere wegen. Die drukte nam in bijvoorbeeld 
De Haag juist niet toe. Mensen kiezen voor 
andere vervoersmiddelen (Uit de Reisgids met 
een vergelijk van 13 steden in Nederland en 
daarbuiten, onderdeel van de agenda 
Autoluw). Zeker niet als in de hele stad 30 
km/u gereden moeten worden; zonder 
uitzondering! Zijn de straten te breed, dan 
versmal deze voorlopig met bloembakken etc.  
 
Als het uitgangspunt voor 30 km/u veiligheid en 
leefbaarheid is, dan is het logisch dat de auto 
in de Valkenburgerstraat op de 2e plaats komt. 
Dat betekent ook dat de oversteekplaatsen van 
fietsers en voetgangers aan beide uiteinden 
van die straat prioriteit moet krijgen boven die 
van de auto’s. Auto’s moeten dan maar 
wachten. Zeker bij kruisingen. 
 
De fietsers- en voetgangersoversteekplaats 
Muiderstraat, Mr. Visserplein, Jodenbreestraat 
is immers onderdeel van een 
fietshoofdcorridor. Bij deze oversteek vinden 
vaak ongelukken plaats ook met ernstige 
afloop. Een reden temeer om ook op het Mr. 
Visserplein 30km in te voeren en te versmallen 
en daarmee ook 'de weg vrij te maken' om de 
dubbele rijstrook bij opgang Valkenburgerstraat 
naar 1 rijstrook te verminderen. 
 
Die versmalling maakt dat de rare ruimte 
vretende “vorken”, de zogenaamde 
voorsorteerstroken aan de kopse kanten van 
de Valkenburgerstraat, kunnen verdwijnen. 
Aan beide uiteinden, zodat de 
Valkenburgerstraat een echte stadsstraat wordt 
zoals in 1997 aan bewoners werd beloofd. Dus 
ook de voorsorteerstroken naar de IJtunnel.  
 
De “snelweg” van de Valkenburgerstraat naar 
de stoplichten voor de IJtunnel moet dan ook 
versmald en 30 km/u worden. Die snelweg 
geeft sowieso een verkeerd (snelheids-)signaal 
af naar gemotoriseerd verkeer. Ook de weg 
van de IJtunnel naar de Valkenburgerstraat 
kan een strook zijn. Dat zorgt er voor dat de 
autoverkeersdeelnemer eerst nadenkt voordat 
hij de stad in rijdt. Het reduceert het aanbod 
van verkeer. Ook dat maakt de buurt juist 
leefbaarder, veiliger en wordt de verkeersherrie 
echt gereduceerd. 
 
En tevens moet de Prins Hendrikkade 30 km/u 
worden. Voor die 700 meter is een onveilige en 
onleefbare straat 50 km/u nergens voor nodig. 

voorstel opgenomen als 30 km/uur. De 
Weesperstraat blijft vooralsnog 50 km/u. De 
overgang van 50 km/u naar 30 km/u schuiven 
we ten opzichte van het eerder voorstel iets op 
naar de zuidzijde van het Mr. Visserplein. 
Hiermee wordt de maximumsnelheid op het Mr. 
Visserplein ook 30 km/u. Herinrichtingen zijn 
geen onderdeel van dit plan. 
 
Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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Dat maakt dat het kruispunt PH-kade IJtunnel 
ook compacter kan. Immers de Foeliestraat 
wordt ook 30 km/u. Hierdoor ontstaat ruimte 
voor een zinvollere invulling. Zie: 
http://www.amstel-ijpark.amsterdam/wp-
content/uploads/2017/09/Janplan.jpg 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6977-
8889 

De Cornelis Lelylaan blijft 70k/u!!!!! 
Belachelijk!!!!! dat is nergens voor nodig. 
Het geeft veel overlast, geluid, er wordt zelfs 
nog harder gereden dan 70k/u. 
 
Breng de snelheid terug naar 50k/u en zorg 
daarmee voor de gezondheid en goede 
nachtrust van de bewoners!!!! 

Het verlagen van de snelheid op de Cornelis 
Lelylaan past in de beweging naar een 
leefbaardere stad. In de Omgevingsvisie 2050 
is daarom ook opgenomen dat er gekeken 
wordt naar het transformeren van deze straat 
naar een aantrekkelijke stadslaan. In de 
huidige vorm zien we echter nog onvoldoende 
mogelijkheden deze weg af te waarderen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6978-
7938 Goed plan! En daarna het centrum auto-vrij 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. Dit zorgt voor 
meer ruimte voor ontmoeten en groen. Geheel 
autovrij zijn we terughoudend in, omdat dit leidt 
tot minder goede bereikbaarheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

6989-
2159 

Jullie zijn helemaal krankzinnig geworden 
omgebiedsonsluitende wegen 30 km te laten 
gaan worden . In een wijk Ok. Maar niet 
doorgaande wegen rond uit belachelijk! 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7012-
8956 

Wij willen per zsm 30 km maximum in 
Valkenburgerstraat en in hele stadAmsterdam. 
Wij wonen bij de meest vefvuilde straat van 
Amsterdam. Graag per zsm 30 km en 
vervolgens verdere vergroening. 

De Valkenburgerstraat is in het voorstel 
opgenomen als 30 km/u. Als stad werken we 
met Actieplan Schone Lucht aan meer 
maatregelen om de uitstoot in de stad verder 
terug te dringen en ook de ontwikkeling van 
schonere motoren gaat in de nabije toekomst 
een belangrijk verschil maken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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7024-
1486 

Ik vind het schandalig dat de Weesperstraat 
geen 30km straat wordt.Waarom komt 
burgemeester Halsema niet een dagje bij mij 
op het balkon zitten om zelf mee te maken wat 
een race baan de Weesperstraat is!!!Vooral de 
motoren die met 100km per uur dag en nacht 
voor enorme overlast zorgen om maar te 
zwijgen van alle fijnstof die wij hier inademen. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7026-
6334 

Ik ben TEGEN het verlagen van de 
maximumsnelheid. Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7026-
6728 

Wibautstraat autoluw 
De Belangenvereniging Weesperzijdebuurt 
heeft via een enquête haar leden gevraagd om 
te stemmen voor Wibautstraat 30km of 
Wibautstraat 50km 
De leden van de belangenvereninging wonen 
in het gebied dat grenst aan de Wibautstraat, 
vandaar dat wij de leden hun mening over de 
snelheid op de Wibautstraat gevraagd hebben. 
(niet voor de snelheid op de Weesperstraat)  
Wij hebben inmiddels, via een enquête 
anderhalf jaar geleden en via dezelfde vraag 
onlangs, van onze leden begrepen, dat het 
merendeel voor 30km op de Wibautstraat 
stemt.  
Derhalve ondersteunen wij het initiatief van 
Bewoners Amsterdam Centrum om ook de 
Wibautstraat 30km te maken.  
 
Wij zetten ons enorm in voor een duurzame 
buurt. Daar hoort een Wibautstraat bij waar 
30km de maximumsnelheid is! 
 
1 rijbaan voor het vrachtverkeer en elektrische 
taxi's en de andere rijbaan voor het 
personenverkeer: dan is 30km prima te doen. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat.  
 
Om er voor te zorgen dat nood en hulpdiensten 
en het openbaar vervoer op tijd kunnen blijven 
rijden blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. In dit kader is er specifiek voor 
gekozen alle wegen in het stedelijk gebied naar 
30 km/u te brengen, op enkele uitzonderingen 
na (o.a. wegen met 2x2 rijstroken).  
 
Op basis van de huidige inrichting (deels 
bebouwing op afstand, 2x2, oversteken 
geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 
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Er komt bovendien veel fijnstof vrij van de 
banden van te hard rijdende auto’s. Dat zien 
we graag verminderen.  
 
Graag uw aandacht hiervoor! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7026-
7704 

Een heel goed initiatief. Waarschijnlijk zullen 
dan weer meer mensen durven te fietsen in 
Amsterdam! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7034-
8042 

De gedachte is prima (als 60-er fiets ik in de 
stad alles; alleen om stad in en uit te gaan 
neem ik een auto). Zou stapsgewijs invoeren - 
wennen - niet verstandig zijn? Beginnen met 
40? 
Als fietser ervaar ik hoe vaak 25km-brommers 
nog op verboden fietspad komen en inmiddels 
nog zelden een helm dragen. Handhaving is 
evident een probleem. Hoe gaat een lagere 
snelheid voor auto's bereikt worden: theorie v. 
praktijk. 

Het idee om stapsgewijs te wennen aan een 
lagere snelheid is een creatief voorstel. Hier 
zitten echter wat praktische problemen aan. Dit 
zou namelijk betekenen dat de aanpassingen 
aan het wegennet twee keer moeten worden 
gedaan, met alle kosten van dien. Bovendien is 
voor een snelheid van 30 km/u gekozen, omdat 
uit de wetenschap blijkt dat bij deze snelheid 
dodelijk letsel nagenoeg niet voorkomt. 
Daarnaast is op dit moment 40 km/u als 
maximumsnelheid geen mogelijkheid in de wet. 
Amsterdam kan daar niet van afwijken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7041-
3786 

30km per uur in de weesperstraat in verband 
met slecht kunnen oversteken voor mensen die 
slecht ter been zijn. Het is gewoon 
levensgevaarlijk om vanaf de nieuwe 
achtergracht over te steken zonder zebrapad 
en dat geldt ook voor de andere grachten. 
Mensen rijden er soms echt wel 100 

Het college heeft er nu voor gekozen een 
aantal uitzonderingen te maken op grond van 
logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 
dit uitpakt en stellen waar nodig de 
uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 
om de Weesperstraat te verbeteren. Het 
weghalen van een rijbaan en het op termijn 
pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 
stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 
een 2x2 straat is, houden we vast aan het 
opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 
logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 
(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 
voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 
optie op het moment dat de Weesperstraat 
meer een stadsstraat wordt, zoals in de 
Verkenning Oostelijke Binnenstad is 
opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7053-
8301 

Maximum snelheid van 30km/u is een goede 
oplosing. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

7072-
1607 

Fantastisch plan.  
Een kanttekening. Maak alleen een 
uitzondering voor de hulpdiensten. 
Taxichauffeurs en alle andere graag ook 
vastzetten op 30 KM. 
Zo zal er minder verwarring ontstaan. 

Dank voor uw suggestie. In het huidige 
voornemen is overwogen om taxi's een lagere 
snelheid te geven op de vrije tram- en 
busbaan. Geconstateerd is dat voertuigen op 
dezelfde baan met een andere 
maximumsnelheid kan leiden tot meer 
onveiligheid en minder doorstroming voor OV. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7072-
1802 

Helemaal mee eens, en 30 km binnen de ring 
en in alle woonwijken. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7089-
0618 

Goed plan! Toevoeging: op de tt. Vasumweg 
dient deze invoering wel gepaard te gaan met 
ofwel actieve handhaving. Hier wordt in de 
huidige situatie al veel en veel te hard gereden 
namelijk, dat gaat niet veranderen zonder 
ingrijpen. 
 
Toevoeging: op de tt. Vasumweg dient deze 
invoering wel gepaard te gaan met 
aanpassingen aan de weg (bv separaat 
fietspad). Hier wordt in de huidige situatie al 
veel en veel te hard gereden namelijk, dat gaat 
niet veranderen zonder ingrijpen. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
De tt. Vasumweg zal, als onderdeel van het 
plan '30 in de stad', niet opnieuw worden 
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ingericht. Wel zullen er mogelijk (kleine) 
aanpassingen aan bebording en markering 
worden gedaan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7106-
4655 

Zeker 30 km overal, vooral in de 
Weesperstraat. 
 
Weesperstraat liefst 2 baans! 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 
 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7112-
6199 

Ik ben een groot voorstander van 30 km binnen 
de gehele bebouwde kom van Amsterdam, en 
van elke andere stad en elk dorp in heel 
Nederland. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7126-
7724 

Als 69 jarige geboren en getogen 
Amsterdamse,altijd in centrum gewoond,sinds 
1983 op  
Nieuwmarkt, wil ik verder gaan dan 30 km: 
 
Alle toeristen buiten centrum laten parkeren, 
bestemmingsverkeer voor bewoners en 
horeca, net als bv in Brugge en Gent, in 
Nederland weet ik geen voorbeeld. Ik ben nog 
net niet invalide, maar moet auto 
noodgedwongen vaak parkeren in 
Plantagebuurt of bij IJtunnel ,omdat alle NOG 
OVER GEBLEVEN ! parkeerplekken bezet zijn 
door BELGEN, FRANSEN, 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Op het drukste moment is in de grootste delen 
van de stad het merendeel van de parkeerders 
een vergunninghouder. 
 
We nemen kennis van deze reactie. 
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DUITSERS,HONGAREN,POLEN etc. 
 
GROEPEN zijn heel vervelend qua lawaai en 
bezetting en trottoirs, vooral Fransen, die voor 
het blowen komen: psychotisch agressief en 
gevaarlijk met de sterke weed tegenwoordig; 
Verder veel parkeer plekken bezet met VEEL 
invaliden, plantenbakken,(leuk,hoor,) 
elektrische oplaad, en VEEL 
werk/laden/lossen; gemiddeld 30 minuten 
rondrijden voor parkeerplek was en is geen 
uitzondering. 
Kortom, de toeristenauto moet de binnenstad 
uit, de fietsers erin, dat is pas Amsterdam voor 
de bewoners! 
En 30 km rijden gaat vanzelf met loslopende 
toeristenkuddes, zowel lopend als fietsend,dat 
is veelal al zo! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7128-
5202 

Van Diemenstraat moet 30 kilometer. Ivm de 
basisschool (de Zeeheld) die er direct langs ligt 
en de vele basisscholen in de omgeving. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
alsnog naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7140-
7520 

Ja graag, die 30 km beperking voor veel 
straten in Amsterdam. Maar dan wel voor alle 
verkeer, dus ook voor alle tweewielers. En 
vooral: handhaving. Zonder handhaving wordt 
het vooral een uitnodiging voor anderen dan 
auto's om nog harder te rijden. Eigenlijk is het 
gebrek aan handhaving steeds een groot 
probleem. Voor elke nieuwe maatregel. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
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tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7142-
9635 

Fantastisch plan; kan niet wachten op de 
uitvoering! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7160-
5162 

Ik vind het een onzalig plan. Zelf pas ik netjes 
mijn snelheid aan als de situatie daarom 
vraagt. 

Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7167-
1447 

30 km in alle straten van Adam, ook 
Westerdoksdijk en van Diemenstraat. Deze 
straten worden als snelle route gezien Auto’s 
en vooral motoren zorgen voor veel geluids en 
milieu overlast. Bovendien zorgen de boten 
ook al voor veel fijnstof. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7167-
6879 

Als automobilist sta je in Amsterdam geregeld 
doodsangsten uit. Supersnelle (elek.)fietsers, 
scooters en brommers schieten je van alle 
kanten tegemoet. Zonder rekenschap van 
welke verkeersregel dan ook. Ook door rood 
stoplicht. Voor voetrtgangers al helemaal meer 
regel dan uitzondering. Handhaving 
automobilisten is lekker makkelijk en een 
(parkeer)bekeuring is snel en kosten efficiënt 
met een scanauto uitgeschreven met ieders ‘ 
paspoort’ achterop in de vorm van een 
kenteken. HANDHAAF eerst maar eens in 
deze stad ALLE ‘ zwakkere 
verkeersdeelnemers’ (zoals voetgangers, 
(elek.) fietsers en scooters etc.). Dat doet al 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 
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veel voor de vermeende doelstelling van “ een 
afname van ernstige verkeersongevallen en 
minder verkeerslawaai”. Kon je maar eens 
50km/u rijden waar dat mag, want meestal 
beletten (bak)fietsers en andere 
verkeersdeelnemers dat. Kortom: dit onzalig 
30km-plan kan voorlopig nog de koelkast in, 
want met ook nog eens plan om enkel 
elektrische auto’s toe te laten in de stad blijft er 
van het verkeerslawaai vooral scooters en 
brommers over. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7218-
2731 

Een autoluwe stad is een prima idee. Gewoon 
uitvoeren, in het belang van alle 
Amsterdammers. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7226-
1399 

Tja, wat ik van dit plan vind......... 
 
Hoe zou het zijn met de ernstige 
verkeersongevallen als fietsers en voetgangers 
zich aan de regels zouden houden = de 
kleuren van de stoplichten respecteren en als 
fietsers het normaal zouden vinden om licht te 
hebben op hun fiets.  
Het is mij een doorn in het oog dat dit niet 
gebeurt. Dit is in mijn ogen een belangrijke 
bron van veel (bijna) ongelukken en het feit dat 
het gevaarlijk is om aan het Amsterdamse 
verkeer deel te nemen. 
En wat als de zebrapaden in ere worden 
hersteld? 
 
Voor mij hoeven de automobilisten niet de 
enigen te zijn die verantwoordelijk gehouden 
worden voor de verkeersveiligheid. 
 
Het gedrag van fietsers (ik ben er zelf een), 
stuit mij tegen de borst. De scheldpartijen 
(tegen de toeristen!) om je dood voor te 
schamen! 
 
De vrije fietspaden vind ik een verbetering 
maar ik vind het idee dat de fietsers 
allesbepalend zijn begrensd moet worden. Hun 
asociale gedrag is werkelijk weerzinwekkend 
en ook heel erg gevaarlijk. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers dan de automobilist 
onderdeel van is. Voor fietsers nemen we 
verschillende maatregelen en voeren 
campagne over de noodzaak van regels zoals 
bijv rijden zonder telefoon in de hand en 
wachten op groen licht. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook voor educatie en 
kennis van verkeersregels is aandacht. De 
jonge schoolgaande verkeersdeelnemers 
krijgen al vanaf de basisschool verkeersles en 
leggen een fietsexamen af. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7265-
4783 

Zeer negatief! De gemeente wil eigentlijk niets 
ondernemen, 30km/u schijnt een verbetering te 
zijn, is maar alleen weiniger werk voor 
ambtenaren. Overal de snelheid te verlagen is 
geen goede idee. 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Het verlagen van de snelheid naar 30 
km/u is slechts een van de maatregelen die we 
als gemeente inzetten voor een betere stad. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

7275-
5500 

30 km per uur is een heel goed plan! Veiliger 
en minder overlast. Van mij mag het morgen al 
ingaan. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7277-
1364 

In zowel de Wibaut- als Weesperstraat moet 
ook de 30 km toegepast worden. Het zijn de 
smerigste straten van de stad die als 
racebanen gebruikt worden. De laatste jaren 
zijn dat niet alleen de auto's maar ook de 
talrijke motoren doe langs scheuren als of het 
racebanen zijn. Het fijnstof is toegenomen en 
moet iedere dag op de balkons weg geveegd 
worden. Het is echt smerig. De fijnstof zweeft 
in de lucht en wordt ingeademd. Dit is voor 
longpatienten heel slecht. Het is zinloos om de 
50 km aan te houden omdat het verkeer 
dagelijks in de spitsen in files zijn waarin toch 
niet hard kan worden gereden. 
 
In zowel de Wibaut- als Weesperstraat moet 
ook de 30 km toegepast worden. Het zijn de 
smerigste straten van de stad die als 
racebanen gebruikt worden. De laatste jaren 
zijn dat niet alleen de auto's maar ook de 
talrijke motoren doe langs scheuren als of het 
racebanen zijn. Het fijnstof is toegenomen en 
moet iedere dag op de balkons weg geveegd 
worden. Het is echt smerig. De fijnstof zweeft 
in de lucht en wordt ingeademd. Dit is voor 
longpatienten heel slecht. Het is zinloos om de 
50 km aan te houden omdat het verkeer 
dagelijks in de spitsen in files zijn waarin toch 
niet hard kan worden gereden. 

Op basis van de huidige inrichting (deels 

bebouwing op afstand, 2x2, oversteken 

geconcentreerd bij kruispunten met 

verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 

als 50 weg opgenomen. Als stad werken we 

met Actieplan Schone Lucht aan meer 

maatregelen om de uitstoot in de stad verder 

terug te dringen en ook de ontwikkeling van 

schonere motoren gaat in de nabije toekomst 

een belangrijk verschil maken. 

 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7277-
2995 

Betreft het adres: Nieuwe Wagenstraat. Dit is 
een 30 km straat, maar waar wel nog heel wat 
verbeteringen t.a.v. autoverkeer te doen zijn. 

Dank voor de suggesties, we hebben deze 
doorgezet naar het betreffende 
organisatieonderdeel. 
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Om de verkeersveiligheid in deze straat te 
verbeteren t.a.v bewoners van de Nieuwe- en 
Korte Wagenstraat alsook de oudere bewoners 
van de Rietvinck zijn er diverse maatregelen 
nodig. Ik doe u hierbij een voorstel. 
1. Verbeter de combinatie van 
verkeersstromen - Zorg voor een Laad en 
Losplek op het Haarlemmerplein waar nu 
tijdelijk het terras van café Spinoza is 
geplaatst. De Rietvinck en het café hebben op 
vele momenten op de dag en nacht 
laadmomenten. Door het laden en lossen 
vanuit het Haarlemmerplein te doen, ontlast je 
de straat met gevaarlijke situaties waar auto's 
al slalommend en ouderen ontwijkend via de 
stoepen langs (onze) portieken gaat. 2. Pas de 
snelheid aan naar 20km en zorg voor 
vertragende maatregelen. Men geeft met de 
auto/motor na het kruispunt van 
haarlemmerdijk met haarlemmerplein, om snel 
voorbij de rits fietsers te komen, veel gas 
waardoor men regelmatig in de knoop komt 
met oversteekende serveersters en 
terraszitters van de Lunchclub, mensen vanuit 
de Rode Bioscoop, overstekende ouderen van 
de Rietvinck en gezinnen van de Nieuwe- em 
Korte Wagenstraat. Tel daarbij nog alle Laad-
en Losactiviteiten en dan zie je dat het niet de 
verkeersveiligheid ten goede komt als de 
snelheidsnormen niet worden aangepast. 
 
3. Zorg dat autoverkeer vanuit de Nieuwe 
Wagenstraat niet via de Brouwersracht links 
over de Bullebak kan draaien richting 
Marnixstraat. De Nieuwe Wagenstraat (en 
stukje Brouwersgracht) worden zo een 
doorvoerroute voor niet-bestemmingsverkeer 
en zal ook 's nachts weer veelal gebruikt gaan 
worden. 4. Zorg voor camerahandhaving van 
zware vrachtwagens die toch deze route 
gebruiken om de stad/jordaan in te komen. Niet 
alleen is het vervelend qua geluid (vaak heel 
vroeg) maar het is erg slecht voor de 
funderingen van de panden, de kades en 
bruggen, waarvan de Bullebak recent wordt 
gerenoveerd. 5. Mocht voorstel 1 onmogelijk 
zijn, dan stellen we voor bloembakken te 
plaatsen of weer echte Amsterdammertjes (wel 
1,5 meter) om het verkeer dat over de stoepen 
rijdt langs onze portiek te weren. Betekent wel 
dat als Distrivers gaat laden en lossen voor de 
Rietvinck op de huidige plek, het verkeer er 
niet langs kan via de stoep. Maar wat is nu 
belangrijker: de bewoners of het verkeer. 

 
 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7278-
6161 

Hierbij ontvangt u een zienswijze op uw 
voornemen ’30 in de stad’. Deze zienswijze 
betreft met name Prins Hendrikkade Oost 
(PHO) en is mede gebaseerd op de recent 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
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gepubliceerde Nota van Beantwoording 
Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost, 
Kattenburgerstraat (NvB, 28-9-2021). 
 
De visie en de voornemens die u, ook weer in 
de NvB, aangeeft met betrekking tot de 
toekomst van met name PHO sterken onze 
overtuiging dat in het kader van ’30 in de stad’ 
i.e. per januari 2023 het invoeren van een 
30km op de Prins Hendrikkade van 
Oostertoegang/ CS tot IJ tunnel vice versa zeer 
gerechtvaardigd is. 
 
1. Alle beleidsvoornemens die (ook) op dit deel 
van onze stad betrekking hebben geven aan: 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers, 
verbeteren leefomgeving, verminderen 
geluidsoverlast, verbeteren veiligheid. Echter 
de structurele aanpak wordt wederom 
uitgesteld tot minimaal na 2025. Dat er 
momenteel beperkte middelen voorhanden zijn 
vinden wij jammer maar kunnen wij niet anders 
dan respecteren. 
 
2. In het kader van de inspraak, het 
participatieproces over de toekomst PHO 
hebben twee aanmerkelijke bewonersgroepen 
& groepen bedrijven een petitie ingediend met 
diverse ‘wensen’ voor de toekomst. Wensen 
die, zoals u in uw NvB aangeeft, geheel 
passen in het door de gemeente geschetste 
beleid. Daarenboven heeft ook het Dagelijks 
Bestuur Centrum, in navolging van de 
Stadsdeelcommissie Centrum, een 
zwaarwegend advies verstrekt. 
 
Wij betreuren dat een echte toekomstvisie voor 
PHO wederom is uitgesteld tot minimaal na 
2025. Dat er conform deze pragmatische 
zienswijze per januari 2023 nog niets met het 
busverkeer gebeurt betreuren wij ook. 
 
Deze pragmatische oplossing tot 2025 is een 
goede en minimale tegemoetkoming tussen 
enerzijds realisatie van betere veiligheid + 
betere leefbaarheid + respons op gevraagde 
participatie + respons op advies DB Centrum 
en anderzijds beperkt ‘verlies’ (circa 1 minuut) 
van reistijd OV. Ook als maatschappelijke 
afweging kan daarom alleen voor 30km op de 
PHO worden gekozen. 
Wij moedigen het College B&W wel aan zich 
daadkrachtig in te zetten om de Prins 
Hendrikkade Oost ook structureel te 
verbeteren. 
 
Wensen van walbewoners en 
woonbootbewoners van directe omgeving 
PHkade (6.1 in NvB). De verzoeken 2, 3, 5 en 
6 kunnen in januari 2023 in het kader van ’30 in 
de stad’ worden gerealiseerd. 
Huisbewoners van directe omgeving PHkade 

een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
 
Het voorliggend plan gaat over invoeren van 30 
km/u in de stad en niet over de herinrichting 
van de Prins Hendrikkade. 
 
De invoering van het plan staat op dit moment 
gepland voor 2023. De besluitvorming en de 
zorgvuldige voorbereiding van onder andere de 
inrichting en bebording in de stad, kosten tijd. 
 
 
 
 



 

341 

  

(6.2 in Nvb). Ook deze groep bewoners uit 
haar grote wens voor 30km, welke dus geheel 
past in het al lang geformuleerde gemeentelijk 
beleid voor deze omgeving. 
Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum: Kies 
voor leefbaarheid en veiligheid boven 
snelheid.De wensen en adviezen van deze 
twee bewonersgroepen en het DB Centrum 
kunnen in januari 2023 worden gerealiseerd 
zonder grote investeringen temeer er daarbij, 
met deze tussenoplossing, nog niets met het 
vele busverkeer gebeurt. Met behulp van 
goede belijning, wellicht noppen op de 
rijbaanscheiding, een extra zebrapad, 
eventueel bloembakken en andere praktische 
inrichtingsmiddelen, kan de weginrichting met 
zeer beperkte kosten geschikt worden gemaakt 
voor 30km, inclusief een vrije busbaan in beide 
richtingen die op deze route ook goed 
doorgang aan nood- en hulpdiensten biedt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7279-
1357 

Mijns inziens het zoveelste ondoordachte plan 
van de Gemeente Amsterdam. 
Op zich is het terugbrengen van de snelheid, 
met name in het gebied binnen de ring, niet zo 
gek gezien de drukte, de diversiteit van het 
verkeer en vaak wegen waar 50 echt te hard is. 
Maar de enige voertuigen, het openbaar 
vervoer buiten beschouwing laten, die 50 
km/uur mogen rijden zijn auto's, motoren en 
motorscooters. 
Als ik nu 45 km/uur rijd, word ik dikwijls 
ingehaald door snor- en bromscooters die deze 
snelheid niet mogen rijden; daarnaast trekken 
deze weggebruikers, beter gezegd misbruikers, 
zich weinig aan van rode verkeerslichten. 
Laat de gemeente eerst eens voorstellen op 
tafel leggen om deze laatste categorie An te 
pakken; als dat gelukt is zal het aantal 
(ernstige)ongelukken hoogst waarschijnlijk 
afnemen en kan in een later stadium 
overwogen worden om ook voor andere 
categorieën weggebruikers de maximum 
snelheid te verlagen! 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7294-
8869 

Zeer goed plan. Autoverkeer vergeet vaak dat 
er nog andere kwetsbare weg gebruikers zijn 
wat regelmatig gevaarlijke situaties oplevert. 
Sommige straten zijn al 30 maar daar wordt de 
snelheid geregeld geschonden. Wat betreft 
doorstroming binnen de ring zou dit heel wat 
op kunnen leveren. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

7297-
3618 ja, max 30 km/u alstublieft Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7303-
2759 Ik ben helemaal eens! Goede idee! Success! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7303-
9909 

In principe ben ik voorstander van de 
maatregel de maximumsnelheid op 30 km.u te 
stellen. 
Voor mij (mijn straat) is heel belangrijk : fietsen 
en bromfietsen hebben de neiging auto's in te 
halen door over de stoep te fietsen. Dit geeft 
evident gevaarlijke situaties, en een zeer 
onrustig straatbeeld. 
De nieuwe inrichting van een straat zou óók dit 
fietsen en brommen over de stoep moeten 
minimaliseren. 

Dank voor uw suggestie. Bij herinrichtingen 
wordt altijd bekeken hoe de ruimte voor 
voetganger en fiets kan worden verbeterd. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

7309-
9078 

I would also like the Van Diemenstraat and 
Westerdokdijk to be 30KM as this runs straight 
past the Barentszplein speeltuin and De 
Zeeheld School where a lot of children play 
and come too/from school every day. The 
traffic is very fast hear, especially around the 
junctions. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7313-
8669 

Goed voorstel 30 km binnen de ring, ook voor 
brommers! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7318-
7710 Eens met overal in de bebouwde kom 30km. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7327-
1603 

mijn vrouw en ik ondersteunen de plannen om 
de Prins Hendrikkade vanaf het station 
gerekend tot de IJtunnel een rustiger straat te 
maken. De meeste overlast hebben we van 
lawaaiige, langs racende motors (vol gas en 
hoge snelheid om een zo sterk mogelijk race 
gevoel te hebben), de bussen (wat minder 
lawaai) en de veiligheidsdiensten, die dit stuk 
ook gebruiken om even voluit en met sirene 
(ook bij weinig verkeer) langs te komen.  
 
Alle maatregelen om het aantal rijbanen te 
verminderen, de stoep fiets vrij te maken 
(rolstoelen kunnen niet over het trottoir), de 
fijne breedte van de fietsbaan te behouden, 30 
km per uur snelheid in te stellen, meer 
oversteek punten en nog enkele trapjes naar 
de kade, en boten beneden, steunen wij met 
vol hart. 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 



 

344 

  

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7346-
4991 

Rondom de wibautstraat zijn drukke tram en 
metrohaltes (weesperplein), fietspaden langs 
wibautstraat met veel spitsverkeer (universiteit, 
hogeschool, van en naar amstelstation).  
Nu al raast auto verkeer richting uitvalsweg 
Utrecht en richting ijtunnel centrum erdoor 
heen en zeker savonds met hoge snelheid. 
Verkeer de stad in gaat via de wibautstraat, 
naar weesperstraat. In de weesperstraat wordt 
binnekort het holocast namenmonumnet 
geopend.  
Dat zal veel bezoekers trekken. Ook al wordt 
de weesperstraat 30, ik verwacht dat 
doorrazend verkeer uit ijtunnel of vanuit de 
wibautstraat zich daar niet aan zal houden.  
Dus zoveel mogelijk verkeersdrempels en 
visuele tekens (rood asfalt met 30 km en auto 
te gast) ook in de wibautstraat!!! 

Het college heeft er nu voor gekozen een 
aantal uitzonderingen te maken op grond van 
logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 
dit uitpakt en stellen waar nodig de 
uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 
om de Weesperstraat te verbeteren. Het 
weghalen van een rijbaan en het op termijn 
pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 
stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 
een 2x2 straat is, houden we vast aan het 
opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 
logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 
(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 
voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 
optie op het moment dat de Weesperstraat 
meer een stadsstraat wordt, zoals in de 
Verkenning Oostelijke Binnenstad is 
opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7358-
1360 

Ik vind het een heel goed plan om de max 
snelheid in de stad te verlagen naar 30km. Ik 
denk dat dit veel veiliger is! Het lijkt me alleen 
handiger om geen uitzonderingen te maken, 
maar gewoon alle straten 30km. Ik denk dat 
het alleen verwarrend is als je soms 50 mag 
rijden en de rest 30, maak het gewoon allemaal 
30! 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7379-
7753 

De Klencke is nu 50 kmh , en niet 30 kmh 
zoals op de kaart staat 
De boelelaan blijft 50 kmh. Als men wil dat dit 
30 wordt is bebording noodzakelijk op deze 
plek 

Bedankt voor uw suggestie. Wij hebben het 
nagekeken. De Klencke is geen 50 km/u weg 
maar een 30 km zone. Bij de Klencke zullen wij 
30 km zone borden en einde zone borden bij 
beide aansluitingen op de De Boelelaan 
plaatsen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7394-
2888 

Ik ben voor het verlagen van de maximum 
snelheid in de Wibautstraat. Het lawaai is 
enorm, hopelijk zal dat afnemen, en ook de 
vervuiling. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

7423-
5967 

Uitstekend plan. Ik woon om de hoek bij een 
GOW, en de verkeersveiligheid, lawaai overlast 
en vervuiling zullen allemaal afnemen.  
 
(vader van twee) 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7425-
3341 

Dag,Ik heb eerder een reactie gegeven over de 
Westerdoksdijk, maar nu zie ik tot mijn grote 
spijt, wanneer ik nogeens op de site kijk, dat 
onze Dijk bij uitvoering nog een 50km zone 
blijft! 
Dit is erg jammer, en ook misleidend omdat het 
vinkje niet geactiveerd is bij de keuzes, je moet 
verder in de tekst duiken om dit te kunnen zien. 
HIer op het eiland wonen 2000 mensen die 
enorm veel overlast van de Westerdoksdijk 
hebben, dus ik vind dat dit meegenomen moet 
worden in de plannen van 2022 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7435-
1068 

Ik ben tegen de invoering van maximum 
snelheid van 30 km/u door de gemeente 
Amsterdam in veel meer straten in de stad. 
Natuurlijk ben ik voor het bevorderen van de 
verkeersveiligheid maar de gemeente moet 
veel meer geld investeren in het veiliger maken 
van de infrastructuur en niet alleen in de 
beveiliging van de metro. Het openbaar 
vervoer vervoert na corona veel minder 
passagiers als voor corona en er wordt 
waarschijnlijk vanuit gegaan dat automobilisten 
zich zo gaan ergeren aan het passeren van 
bus en tram (50km/u) dat men gebruik gaat 
maken van het ov. Er zullen camera's 
geïnstalleerd worden om de snelheid te 
controleren en levert bij overtreding de 
gemeente geld op. Een auto veroorzaakt meer 
luchtvervuiling bij 30km/u. en is vervelend 
rijden in een auto(2e versnelling) Denk maar 
aan langdurig file rijden. Ik maak trouwens 
nooit gebruik van het ov. Mogelijk dat het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu deze 
plannen kunnen verhinderen. 

Het college neemt kennis van deze reactie. De 
opbrengsten van boetes komen overigens niet 
ten gunste van de gemeente, maar van het 
Rijk. Het is inderdaad de verwachting dat deze 
maatregel per voertuig leidt tot een iets hogere 
uitstoot, maar dit leidt niet tot nieuwe 
knelpunten. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

7441-
2467 

Graag de van diemenstraat ook op 30km ivm 
co2 uitstoot/gezondheid en veiligheid. Het ligt 
naast school van onze dochters. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7442-
3225 

Ik vind het een geweldig plan. Ik kijk ernaar uit 
om in een nog veiligere stad te wonen, met nog 
minder auto lawaai, en schonere lucht. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7443-
4485 

Prima idéé, het kan niet snel genoeg ingevoerd 
worden. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7446-
6510 

Voorstander. Bestemmingsverkeer zal geen 
bezwaar hebben. Doorgaand verkeer wel en 
zal vaker de rondweg kiezen 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7463-
4800 Fantastisch plan. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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7465-
6157 

De snelheid van de auto moet omlaag, voor het 
milieu én voor de verkeersveiligheid. 
Vanmiddag was ik getuige van een aanrijding 
tussen een auto en een fietser op de hoek van 
de van Diemenstraat. Als de auto langzaam 
had gereden had dit ongeluk allicht voorkomen 
kunnen worden.  
Ik ben er voor om op ALLE straten - zonder 
uitzondering - van Amsterdam 30km per uur in 
te voeren. 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7512-
7741 

Het wordt idd hoog tijd dat 30 km de norm 
wordt. 50 (vaak is het nog meer ook) is veel en 
veel te hard binnen de bebouwde kom. 
Natuurlijk om redenen van veiligheid, 
geluidsoverlast en milieu. Volkomen 
achterhaalde norm. Over een tijdje zeggen we: 
weet je nog dat we hier 50 mochten rijden, 
apart. Vroeger hadden we ook een rokende 
docent voor de klas (om maar iets te noemen).  
 
Zorg is wel de handhaving! Enige manier 
waarop mensen ‘luisteren’, is als ze het voelen 
in de portemonnee.  
 
Wat daarbij zeker kan helpen is het dus danig 
inrichten van de openbare ruimte, dat mensen 
van zelf afgeremd c.q. gedwongen worden om 
vaart te minderen. Vergeet die smiley‘s, die wij 
nu ook op de Nassaukade hebben. Ik heb er 
een voor mijn deur; als er op de 50 auto’s 
eentje 30 of minder rijdt is dat al veel. Maakt 
geen enkele indruk. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7524-
7507 

Ik vind dit geen handig plan en de handhaving 
lijkt me niet uitvoerbaar. 
 
Ik hoop dat jullie goed onderzoek doen naar de 
consequenties mbt de verkeersveiligheid, die 
er naar mijn mening zeker niet beter op gaat 
worden. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
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gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Bij de invoering van de maatregel monitoren 
we ook op mogelijke effecten. Vooralsnog is de 
verwachting van het college dat de 
verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert. En zal 
door de invoering van 30km/u in de stad de 
wettelijke norm voor uitstoot niet overschreden 
worden. Wegen waar we effecten op de 
luchtkwaliteit verwachten worden gemonitord. 
Als stad werken we met Actieplan Schone 
Lucht aan meer maatregelen om de uitstoot in 
de stad verder terug te dringen en ook de 
ontwikkeling van schonere motoren gaat in de 
nabije toekomst een belangrijk verschil maken. 
Ook op andere onderwerpen zoals het 
openbaar vervoer en rijgedrag monitoren we 
de effecten. We overleggen met vervoerders 
en zetten waar nodig extra middelen in om 
rijgedrag te veranderen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7525-
6005 

Top!!! Heel goed dat er overal 30 km mag 
worden gereden. 50 is echt te snel in de stad. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7533-
2314 

Graag naar 30! Alles voor veiligheid in 
kinderrijke buurt!! 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

7533-
3109 

Niet doen, ik kom niet met de auto in de stad, 
maar zou wel graag nog enige toegevoegde 
waarde van een taxi zien als de snelheid hoger 
ligt. Handhaven tegen asociaal rijgedrag lijkt 
mij effectiever. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 
Taxi’s mogen met een ontheffing op de vrije 
tram- en busbanen nog 50 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7540-
0256 

Een goed idee om 30 km in te voeren in de 
stad Op sommige plekken, zoals de grachten, 
is 30 km nog veel te snel 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7551-
2599 

Ik woon aan de Westerdoksdijk een straat die 
momenteel vaak gebruikt wordt als racebaan  
Dit geeft niet alleen geluidsoverlast, (kom een 
luisteren op een zondagmiddag met mooi weer 
naar de motoren die komen pronken, dat 
overschrijdt echt de norm!!), maar ook veel 
stank en fijnstof overlast. Ramen open zetten is 
een illusie 
In de binnenstad kun je door de kleine nauwe 
straten al niet hard rijden. 30 km daar invoeren 
is nauwelijks een echte actie te noemen. Ik 
vind 30 km uitstekend plan, maar breidt het uit 
Wat er nu gebeurt is dat op de eerste staat die 
weer breed is men probeert tijd in te halen Pas 
dat aan. 
 
Als dat echt niet kan (al begrijp ik niet waarom 
niet) plaats dan in elk geval veel automatische 
flitspalen. Nu wordt vooral tussen de 
stoplichten hard opgetrokken en te hard 
gereden Vooral ook s nachts en s avonds. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 
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Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7557-
6069 

Geacht college van B&W Amsterdam, 
Het initiatief “30km/u in de stad” hebben we als 
bewonersgroep Prins Hendrikkade met veel 
enthousiasme omarmd. Het is de belangrijkste 
wens van de bewoners om van de Prins 
Hendrikkade een 30km/u stadsstraat te maken. 
Dit heeft, mede door de herinrichting, een grote 
impact op de leefbaarheid van de straat. De 
Prins Hendrikkade is op dit moment vies en 
onveilig. De bewoners willen na vele jaren van 
milieu-en geluidsoverlast graag óók een 
leefbare straat. 
Sinds een aantal jaren zijn we namens een 
grote groep bewoners van de Prins 
Hendrikkade en omgeving in contact met de 
gemeente en verschillende politieke partijen 
om te overleggen over de toekomstige 
herinrichting van het gebied tussen Amrath 
hotel en IJ-tunnel. Met als doel om een veilige, 
schone, leefbare straat te creëren. De 
invoering van een 30km straat is wat de 
bewoners betreft de enige manier om dit te 
kunnen realiseren. 
Daarbij 
30 km/u zorgt voor veilig en leefbaar 
Een 30 km/u beleid verbetert de veiligheid 
aanzienlijk. . De straat wordt hierdoor 
overzichtelijk, de milieu- en geluidsoverlast 
vermindert en het zorgt ervoor dat bewoners 
en andere gebruikers van de Prins 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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Hendrikkade veilig kunnen fietsen en 
oversteken Daarnaast zorgt het voor een 
duidelijk en consistent snelheidsbeleid voor de 
Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor 
automobilisten die vanuit de IJ-tunnel komen 
direct duidelijk wat de situatie is, dit zal 
overschrijding van de snelheid voorkomen. 
Ook is het voor automobilisten richting IJ-
tunnel duidelijk dat zij zich moeten inhouden tot 
de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe 
inrichting van de straat snelheidsovertredingen 
zal tegengaan. In de huidige situatie komen 
deze overtredingen vaak voor en worden 
snelheden boven 100 km/u geregistreerd, wat 
levensgevaarlijk is. 
 
Het voorstel volgens de kaart 
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de 
Prins Hendrikkade als uitzondering op het 
30km beleid in de binnenstad tóch als 50km/u 
straat te behouden, met als meest 
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik 
door streekvervoer. 
Voor de bewoners is deze afweging 
onbegrijpelijk. 
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare 
straat? 
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn 
is de bewoners beloofd dat al het regionaal 
busvervoer over de Prins Hendrikkade zou 
verdwijnen. Dit is niet gebeurd. 
Het kleine stukje tussen Centraal station en 
station Noord is voor de streekvervoerders 
kennelijk een zeer belangrijke bron van 
inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks 
dat dit parallel loopt aan de Noord-Zuidlijn met 
een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die 
nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening. 
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de 
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid 
veel beter als deze streekbussen het station 
Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de 
efficiency van het gehele vervoersysteem te 
verbeteren. Dit heeft slechts voor een gering 
aantal mensen een negatieve impact omdat zij 
van de bus moeten overstappen op Station 
Noord. 
  
De werkelijke impact op de dienstverlening zal 
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij 
Centraal station een betere aansluiting heeft op 
het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de 
hoeveelheid mensen die overstappen op de 
trein veel kleiner is, en in de toekomst nog 
kleiner blijft door de trend van meer 
thuiswerken als gevolg van Covid. 
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een 
directe busverbinding tussen Zaanstreek / 
Waterland en Centraal station, zoals 
gepresenteerd bij de plannen voor de Noord-
Zuidlijn 
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Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen 
bij het begin van de nieuwe concessie 
Zaanstreek Waterland in December 2023, 
echter, dit hoeft geen belemmering te zijn voor 
het invoeren van een 30km/u beleid aangezien 
het verschil in reistijd met een 50km/u regime 
over het gedeelte tussen IJ- tunnel en Centraal 
station minder dan 1 minuut is. 
We begrijpen de afweging niet: 
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de 
veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van 
de stad. We vragen ons al die jaren af waarom 
het College deze situatie blijft handhaven. 
Waarom laat u ons steeds in de kou staan? 
Gun óók ons, de bewoners van de Prins 
Hendrikkade, een leefbare straat! 
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade 
is geen belemmering om een 30km/u beleid in 
te voeren, ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. 
Dit kan echter eenvoudig en goedkoop 
opgelost worden door betere markering, 
versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken 
en andere snelheidsverlagende maatregelen. 
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede 
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel 
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht 
doet aan zowel het monumentale karakter van 
haar bebouwing als de boulevardfunctie 
richting de diverse musea en 
bezienswaardigheden in Oost. 
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u 
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is 
met de diverse doelstellingen voor dit gebied 
zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover 
staan. 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7596-
4879 

Houdt hoofdwegen, zoals stadhouderskade 
50km/h. En verhoog snelheid in Piet Hein 
tunnel naar 100km/h. 

Ook voor de Stadhouderskade geldt dat daar 
grote verkeersveiligheidswinst en 
leefbaarheidswinst te behalen is. De Piet 
Heintunnel heeft met 70 km/u al de maximale 
snelheid die binnen de bebouwde kom is 
toegestaan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7605-
7506 

Dit zijn eigenlijk alleen mooie plannen als je in 
Amsterdam woont en altijd van a naar b op de 
fiets kunt hoppen.  
 
Ik woon zelf inmiddels (helaas niet meer in de 
stad), maar mijn ouders en andere familie 
(sociale huurwoningen) nog wel. Net als vele 
andere (echte) Amsterdammers was het te 
duur voor ons om hier iets te kopen.  
 
Als ik mijn (schoon)ouders nu wil bezoeken 
met mijn jonge dochter, doen we dit met de 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met de Agenda Amsterdam Autoluw 
neemt Amsterdam verschillende maatregelen 
om de stad verder autoluw te maken. Dit zorgt 
voor meer ruimte voor ontmoeten en groen. 
Met 30 km/u in de stad gaan we het aantal 
ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenljk 
gebruik door de verschillende 
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auto. Het OV duurt te lang en sluit niet goed 
aan op Amstelveen.  
 
Ik baal dat er in de Pijp nu op zondag 
parkeergeld gevraagd gaat worden, ondanks 
de bezoekerspas en ondanks ons bezwaar. Dit 
maakt het niet makkelijker. Ook dit is weer zo'n 
regeling... 
 
Ik vermoed dat er enorme verstoppingen gaan 
ontstaan in de stad in de toekomst. De wens 
om de stad autoluw te maken is niet realistisch 
en sluit mensen en ondernemers buiten. De 
middelen die er tegenover staan zijn daarnaast 
nog niet toereikend genoeg. 
 
Het is spijtig om te horen dat er veel 
verkeersgewonden of zelfs doden zijn. Nu 
vraag ik mij af of dit niet ook komt omdat ze 
zich niet aan de regels van het verkeer 
houden? Veel fietsers, fietsen dan ook enorm 
asociaal of letten niet op. 
 
Is voorlichting en controle in deze niet veel 
belangrijker? Dan de hele infrastructuur vast 
leggen? De stad wordt een eiland en steeds 
meer een eiland voor de rijkere (import) 
Amsterdammer... 

verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Met het oog op de invoering van 
30km/u zet de gemeente in -naast aanpassing 
van de weg met bebording en belijning- op 
goede communicatie en voorlichting en 
gedragscampagnes. Tevens zetten we in op 
verkeershandhaving van auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 
 
Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag verkeersdeelnemers 
onderdeel van is. Voor fietsers en scooters 
nemen we verschillende maatregelen en 
voeren campagne. Zo loopt er op dit moment 
een proef met ledverlichting om rijden door 
rood tegen te gaan. Ook de scooters in de stad 
hebben onze aandacht. Recent (in oktober) is 
een proef gestart met camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7606-
8216 

VOOR plan. 
 
Graag dan ook handhaven: scooters rijden ook 
nog altijd massaal op het fietspad. 
 
Uitstekend idee om overal max 30 km/u in te 
voeren. Luchtkwaliteit is vaak superslecht, m.n. 
's ochtend bij naar school brengen kinderen, 
o.a. op de Houtmankade en Van Diemenstraat 
(Basisschool De Zeeheld). 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 
 

Het college dankt alle insprekers voor hun 

reactie. Met het oog op de invoering van 

30km/u bereidt de gemeente samen met 

partners een samenhangend pakket van 

maatregelen voor waar onderdeel van 

uitmaken: bebording en belijning, 

communicatie en voorlichting, maatregelen 

voor gedragsverandering, intelligente 

snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 

herinrichting op moeilijke locaties en 

verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 

informatie gestuurd plaatsvinden op die 

locaties waar handhaving aangewezen is. De 

gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 

instanties: Openbaar Ministerie en politie.  

 

De beschikbare politiecapaciteit voor 

verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 

vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
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en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 

tijdstippen aan te wenden waar deze in 

samenhang met de andere maatregelen het 

meest effectief is. 

 

Verkeershandhaving vindt plaats door staande 

houdingen en door middel van camera’s. De 

handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 

richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 

ook op (elektrische) fietsers. 
 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7617-
3902 

Prima al die ideeen voor 30 km . Handhaving 
mogelijk? En wat gebeurt er met al die 
elektrische fietsen die keihard door de straten 
scheuren met minstens 40 km per uur. Wordt 
daar ook wat aan gedaan? Ook daarbij geldt. 
Handhaving mogelijk? 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7640-
4459 

Graag 30 km en meer handhaving op 
brommers die te hard rijden hier in de 
Staatsliedenbuurt. 
Ook het laden en lossen van AH en Dirk zou 
elektrisch moeten. 
 
 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
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voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. In 
het kader van Logistiek020 maken we nadere 
afspraken over de verduurzaming van de 
logistiek in de stad. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7657-
5352 Ik steun dit plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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7680-
3510 

Goed idee, zo snel mogelijk invoeren! 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7690-
0377 

Als die max. snelheid serieus gehandhaafd 
moet worden is een enorme uitbreiding van 
handhavers en/of elektronische 
detectieamera's nodig. Dat kost zoveel dat het 
onbetaalbaar wordt of beknibbeling op 
belangrijkere gemeentelijke uitgaven tot gevolg 
heeft. Neem liever adequate maatregelen op 
hotspots waar regelmatig ongelukken met 
letsel zijn.  
Ik woon zelf al 25 jaar in een 30km zone 
(KNSM-eiland) en ik moet de eerste nog 
tegenkomen die daar echt 30 km per uur rijdt. 
Ik heb het wel eens geprobeerd maar dat wekt 
irritatie en bumperkleven (vooral van 
bromfietsen) op. In de parkeergarages hier 
rijden ze soms zelfs harder. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7702-
2864 

Het lijkt mij dat controle op het volkomen 
asociale en onverantwoordelijke gedrag van de 
gemiddelde Amsterdamse fietser (bellen, 
'oortjes' in het hoofd, geen voorrang verlenen 
op zebrapaden) aanzienlijk meer zal bijdragen 
aan een veiliger verkeer. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag verkeersdeelnemers 
onderdeel van is. Voor fietsers en scooters 
nemen we verschillende maatregelen en 
voeren campagne. Zo loopt er op dit moment 
een proef met ledverlichting om rijden door 
rood tegen te gaan. Ook de scooters in de stad 
hebben onze aandacht. Recent (in oktober) is 
een proef gestart met camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7717-
3942 

Een heel bijzonder slecht plan en weer een 
voorbeeld van verkeerde feiten aan elkaar 
koppelen en dan met deze bijzondere 
oplossing komen. Wat is de invloed van de 
toename van scooter gebruik op deze verkeerd 
ongevallen, om maar wat te noemen? 

De verkeersveiligheid in Amsterdam moet 
beter. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. Dit past bij een 
veilige en leefbare stad. Om dit voor elkaar te 
krijgen moeten inderdaad ook andere 
verkeersdeelnemers zoals scooters zich aan 
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de snelheid en de regels gaan houden.  
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7726-
7905 Ik vind het een top plan, 50km is niet veilig Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7748-
0858 

Heel goed dat de gemeente de 
maximumsnelheid op de meest wegen wil 
verlagen naar 30 kilometer. Dit komt de 
leefbaarheid in de stad sterk ten goede. 
 
Wel is het belangrijk dat de gemeente de 
inrichting van wegen die van 50 naar 30 km 
ook verandert. Alleen het plaatsen van een 30 
km bord zal niet het gewenste effect hebben.  
 
Mijn oproep aan de gemeente is daarom om op 
wegen waar op 1 januari 2023 de snelheid van 
50 naar 30 km gaat gelijk snelheidsverlagende 
ingrepen door te voeren: wegversmallingen, 
middenbermen, drempels, meer 
oversteekplaatsen voor fietsers en 
voetgangers, etc. 

We kiezen ervoor 30 km/u in één keer in te 
voeren. Dat betekent dat niet alle wegen in één 
keer kunnen worden aangepast. Zowel qua 
capaciteit als middelen is dat niet mogelijk. Wel 
nemen we maatregelen, zoals bebording en 
belijning en pakken we wegen aan waar we 
extra aandacht nodig achten. Bij 
herinrichtingen en groot onderhoud kunnen we 
de weg verder aanpakken. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7763-
7341 

Maak de weg overzichtelijker met slechts asfalt 
voor doorgaande rijstroken en keitjes bij 
opritten, afritten. Vervang autowegen met 
ontwerpsnelheid voor 200 km/uur door iets 
bochtiger trajecten. Haal overbodige 
verharding weg. 
 
Verhoog de brandstofprijs om drukte op de 
weg te verminderen. 
 
Bouw zelf in NL leuke automobielen voor 
overheid, enz. want nu verdwijnt veel geld naar 
het buitenland aan loonbelasting en sociale 
lasten; zodat de kostprijs bij fabricage in eigen 
land hoger mag lijken. Onder meer kan een 
lichtgewicht vergroot Dafje als taxi dienen in 

Dank voor de suggesties. 
 
De gemeente Amsterdam heeft geen invloed 
op de brandstofprijs. 
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plaats van dure Mercedessen. Voltooi het 
metronetwerk met een semi-Doorloper (route 
A'veen-Ring, lus Bijlmer-Zaandam). 
 
Probeer de verkeerstetraëder uit, een viervlak 
met twee oranje en twee groene zijden welke 
laatste de punt naar boven hebben. 
Opgehangen bij een oversteekplaats op weg of 
terrein kun je die draaien en ook kan het ding 
een rotonde signaleren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7770-
4214 

Op de Westerdoksdijk ook 30 km. Gezien de 
enorme verkeersdrukte en het enorme 
verkeerdlawaai. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7786-
3565 

snelheid naar 30 brengen zal voor drukte  
 
en gaos zorgen 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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7804-
4634 

Helemaal mee eens 30 km/u in de binnenstad 
Amsterdam 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7813-
3212 

30 km per uur vind ik echt veel te langzaam en 
zeker voor doorgangswegen. We nemen kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7836-
4846 Prima idee! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7873-
4688 

In nr. 4 van Amsterdam pagina 10 las ik over 
de plannen van 50 naar 30 kilometer per uur. 
Dat lijkt mij heel prettig in de stad. Waar ik 
echter van schrik is dat op de vrije trambanen 
de snelheid 50 km blijft. Dat lijkt me heel 
gevaarlijk en nogal in strijd met uw voornemen 
in hetzelfde krantje om mij te laten doortrappen 
op de fiets. Als je als fietser een tram- =ook 
busbaan moet kruisen is het nu al zo dat taxi’s 
soms in één keer zwenken van de rijbaan naar 
de trambaan en met een noodvaart verder 
rijden. Het wordt bij ongelijke snelheden als 
fietser of wandelaar moeilijker de snelheid in te 
schatten van gemotoriseerd verkeer. Ik zie ook 
niet in welke aanmerkelijke winst een tram, bus 
of taxi hiermee kan behalen. De enige 
uitzondering zouden politie en ambulance met 
zwaailicht en lawaai mogen zijn. Graag zie ik 
dat u mijn opmerkingen opvat als 
inspraakreactie. Kan ik rekenen op een 
ontvangstbevestiging? 

Bedankt voor uw steun voor het plan. We 
hebben er nu expliciet voor gekozen de vrije 
tram- en busbanen op 50 km/u te houden om 
het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden. 
Als onderdeel van monitoring zullen we 
aandacht hebben voor die locaties waar er een 
gedifferentieerd snelheidsregime is. Vaker dan 
andere aspecten die we monitoren zullen we 
kijken naar effecten aangaande 
verkeersveiligheid. Daar waar het vervolgens 
onveiliger wordt zullen we, samen met 
programma verkeersveiligheid, acties 
definiëren en uitvoeren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7876-
5773 

Belachelijk voorstel. De verkeersveiligheid heb 
je zelf in de hand. Oversteken bij zebrapad en 
anders eerst goed uitkijken of het veilig is om 
over te steken. Burgers zijn vaak roekeloos of 
hebben geen geduld om te wachten. Of 
hebben haast. Vooral brommers die voorbij 
scheuren en door rood licht rijden. Ik vind het 
onterecht dat de automobilisten hiervoor op 
moeten draaien. 30 km is een onaanvaardbaar 
voorstel voor de automobilist. 

De maatregel om de snelheid naar 30km/u te 
verlagen staat niet op zichzelf. Amsterdam 
heeft een bredere verkeersveiligheidsaanpak 
waarbij ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers een belangrijk onderwerp 
is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7877-
6601 

Wat mij betreft morgen invoeren. Vraag; is het 
ook mogelijk een snelheidsbeperking voor 

Fietsers hebben zich ook te houden aan de 
maximumsnelheid. We zijn daarnaast met de 
Agenda Amsterdam Autoluw bezig meer ruimte 
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fietsers in te voeren? Of ze véél meer ruimte te 
geven? 

voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer 
te creëren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7879-
4435 

Ik woon op de Wibautstraat, en wij hebben heel 
last van het verkeer, vooral het luchtvervuiling 
en ook het geluid. Het verlagen van de 
maximale snelheid zou zeker helpen. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7894-
2764 

Met name de scheepsbouwweg in Amsterdam 
Noord is een weg waar soms extreem hard 
wordt gereden. 
Aangezien deze buurt steeds meer in een 
leuke woonwijk verandert zou het goed zijn 
daar een maximum snelheid van 30kmph te 
hanteren. 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7902-
2688 

Wij hebben met de school handtekeningen 
ingezameld. De handtekeningen zijn als 
bestand toegevoegd. 
 
Wij, leerlingen, ouders, omwonenden en 
leerlingen van Basisschool de Zeeheld 
(Roggeveenstraat 14), willen dat de Van 
Diemenstraat en de Westerdoksdijk een 30km 
zone wordt om:  
- onze kinderen veilig naar school te kunnen 
sturen, 
- leerlingen, bewoners, bezoekers en 
leveranciers goed en veilig hun bestemming te 
kunnen laten bereiken. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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7904-
7518 

Geachte heer/mevrouw,  
Lijkt mij een goed plan. Ik woon in de 
Rivierenbuurt met uitzicht op de 
Pr.Kennedylaan. Dagelijks komen er, op de 
Kennedylaan, grote motoren voorbij met heel 
veel lawaai en een snelheid van ongeveer 80> 
100 km p.u.  
Controle heb ik hier nog nooit gezien. Omdat 
deze laan ook een doorgangsweg is voor 
ambulances en politie met sirenes zult U 
begrijpen dat het hier geen stiltestraat is.  
In de smalle zijstraatjes wordt over het 
algemeen zeer rustig gereden door de 
automobilisten maar op de ventwegen van de 
Kennedylaan gaat het er harder aan toe . Hier 
zou dan ook 30 km zeer op zijn plaats zijn 
mede gezien het aantal overstekende 
kinderen. Een een " 1 richtingsverkeer" zou 
voor de duidelijkheid ook zeer welkom zijn. 

De Pres. Kennedylaan is op basis van de 
huidige inrichting (2x2, oversteken bij de 
kruispunten, bebouwing op afstand) in het plan 
op 50 km/u gehouden. De ventwegen zijn al 30 
straten. Herinrichting en circulatiemaatregelen 
maken geen onderdeel uit van het plan '30 in 
de stad'. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7916-
4878 Top! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7940-
1919 

Heerlijk dat er eindelijk iets gebeurd. Wij zaten 
hier echt op te wachten. 
Wat is er beter dan de stad veiliger prettiger in 
te wonen en te vertoeven te maken. 
Eindelijk wordt de politiek wakker! 
 
Ik hoop dat dit snel plaats gaat vinden en dat 
dit plan niet als politiek proefballonnetje ge- 
bruikt gaat worden. 
 
Ga zo door!!! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7956-
1807 

U moest eens weten hoe blij ik ben met plan 30 
km, wat ik net heb gelezen in het blad 
Amsterdam. Hoe eerder hoe beter. 
Ik woon bij de Sam van Houtenstraat en daar 
wordt door sommige (best veel) automobilisten 
en motorrijders ontzettend hard gereden.  
Tegenwoordig met knallende uitlaten tot ver 
middernacht. Knettergek word ik ervan.  
Ik was al aan het overwegen om weg te gaan 
uit Amsterdam. 
Nu hoop ik dat er dan eindelijk wat meer rust 
komt en het woongenot terug mag komen. 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

7962-
4924 

Ben beslist een voorstander van 30km/u, graag 
met handhaving; anders wordt het optioneel, 
zoals thans een helm dragen op een scooter is. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7968-
9795 

Ik ben vóór: 30 km max in de stad is een prima 
voorstel. 
Maar het werkt slechts wanneer er streng 
gecontroleerd gaat worden. 
Anders is het flauwe kul. 
Véél camera's met snelheidsmeting! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 



 

363 

  

richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7971-
5888 

Groot voorstander van 30 km. Kijk er naar uit 
om in normaal tempo lopend of fietsend over te 
kunnen steken. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7973-
2319 

Zijn er wel voldoende agenten of handhavers 
om dat te handhaven, want dan moeten ze wel 
hun auto uitkomen en lopen. 
 
Geldt dat dan ook voor het openbaar vervoer 
en die gasten met die blauwe kentekenplaten. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
De snelheid van 30 km/u geldt voor alle 
verkeersdeelnemers. Alleen op vrijliggende 
trambanen kunnen OV en taxi's een hogere 
snelheid rijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7975-
8686 

Ik zou erg graag zien dat de ring A10 Noord 80 
km zone wordt, net als ring West. Scheelt heel 
veel uitstoot en evenzo belangrijk veel 
geluidsoverlast. 

In dit project is een dergelijke maatregel niet 
aan de orde, de bevoegdheid hiervoor ligt bij 
het Rijk 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7986-
8613 

Mensen hebben auto’s nodig! Gewoon voor het 
werk of omdat ze zich anders niet kunnen 
verplaatsen, zoals mensen met een beperking. 

Wij zijn het eens dat de auto ook nodig is. Wel 
kiezen we nu duidelijk voor veiligheid en 
leefbaarheid en dat betekent dat de auto zich 
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En dit soort inspraakformulieren is niet fair. 
Organiseer dan een referendum. 

meer zal moeten aanpassen aan de stad. Dit 
kan door een lagere snelheid. In deze 
inspraakperiode en de eerdere gesprekken met 
de stad heeft iedereen de kans om aan te 
geven wat hij/zij van de plannen vindt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7988-
3980 

Juist ook grotere straten zoals Westerdoksdijk 
en van Diemenstraat naar maximaal 30 km 
brengen. De leefbaarheid gaat er enorm op 
vooruit, zie ook de Spaarndammerstraat. 
30km veel beter voor de bewoners, fietsers, 
etc. Bij voorbaat dank! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7988-
6334 

Ik ben tegen anders dan voor de gedeeltes 
vlak bij scholen (waarbij een woonerf wegvalt 
buiten het bestek van "belangrijke weg"). 

Het college dankt u voor uw inspraak. Niet 
alleen bij scholen, maar ook op andere plekken 
in de stad is het van belang de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

7995-
5580 

Ik vind bij sommige straten,gewoon belachelijk. 
Jan Evertsenstraat en Kinkerstraat zijn veilige 
straten,met brede stoepen. 
Wat krijg je dan,fietser en auto samen op de 
weg. 
Dat vind ik gevaarlijk. 
Pak wel de kruispunten aan,maar niet 30 
km,inde straat. 
Ik heb het uitgeprobeerd,je staat bijna stil,de 
fietsers gaan je voorbij. 
Ik denk dat de situatie er slechter van word. 
En meer agressie,als je niet op kan schieten. 
Jan van Galenstraat is vreselijk,een grote file. 
En dat voor de veiligheid,ik geloof er niets 
van,jullie willen de auto’s weren in de stad,kan 
natuurlijk niet helemaal.omdat er ook bewoners 
zijn die hun auto voor de deur hebben,en er 
nog een hoop geld voor parkeer betalen. 

Naast het plan '30 in de stad' werken we ook 
door aan de aanpak van gevaarlijke 
kruispunten en routes. Wij verwachten met het 
plan '30 in de stad' een flinke verbetering van 
de verkeersveiligheid te kunnen realiseren. 
Zeker in drukke stadsstraten zoals de Jan 
Evertsenstraat en de Kinkerstraat verwachten 
wij veel effect. 
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Mijn kinderen komen niet eens meer op 
bezoek,omdat parkeren te duur is. 
En openbaar vervoer is ook niet meer te 
betalen. 
Waar gaat dit heen. 
Auto’s uit de stad weren,er komen ook Steeds 
meer fietsers om dat het openbaar vervoer te 
duur is. 
Ik begrijp in de straatjes dat daar 30 km nodig 
is. 
Maar niet overal… 
Maar het is al besloten ,wij hebben toch niets 
te vertellen. 
Ik zou zeggen,ga er eens door heen rijden,met 
30 km,misschien begrijp je dan wat ik bedoel. 
Begrijp echt wel ,als mensen bijnemen drukke 
weg wonen,die er last van hebben,.maar 
winkelstraten,kom op zeg. 
Ik zou het nog maar eens goed gaan 
bekijken,auto’s en fietsers op een weg en 
brede re stoepen,moete ze de winkeliers hun 
waar niet voor de deur laten zetten,kunnen wij 
makkelijker lopen. 
En mensen die geen auto hebben,die klagen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8002-
7849 

Mensen houden zich niet aan 30km/h zones 
het wordt er gevaarlijker van. 
 
En verplaatsen door de stad gaat te lang 
duren. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
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wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8003-
3474 

Goéd plan. Geheel mee eens. En zeker fijn dat 
ook de binnenringwegen zoals Nassaukade, 
Stadhouderskade en Mauritskade ook 30 km 
worden. En dan ook met handhaving voor 
scooters, brommers en elektrische fietsen 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8006-
5419 

Goed plan alleen is het probleem dat de 
ongelukken gebeuren bij harder dan 50 en er 
wordt in deze stad nergens op gehandhaafd! 
Niet op snelheid, roodlicht, scooters op niet 
brommen fietspaden etc. Het is vrij plaats waar 
iedereen zijn gang kan gaan dus zonder 
prioriteit en budget voor handhaving heeft het 
totaal geen zin. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8019-
9465 

Fantastisch plan, kijk er naar uit. Jammer dat 
het niet in 2022 uitgevoerd wordt. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
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onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8020-
1537 

Goed plan om de verkeersveiligheid in 
Amsterdam te vergroten. Ik ben geen 
deskundige. Ik heb dus geen mening over 
welke maatregel het beste werkt om het aantal 
verkeersslachtoffers te verkleinen. 
 
Ik ben wel van mening dat handhaving en/of 
weginrichting nu al schromelijk tekort schiet. 
Breng je doel dichterbij door eerst hier 
aandacht aan te besteden. Dit geldt zeker voor 
( de toegang tot) Zeeburgereiland. Op de 
bruggen (Amsterdamsebrug en 
Schellingwouderbrug) rijden auto's minstens 
70; idem Gvb bussen en politie (zonder 
zwaailicht). Snorfietsen rijden 50 op het 
fietspad. Fietsers rijden op het al te smalle 
fietspad tegen de richting in.  
Nooit zie je hier handhavers! 
Zonder realistische maatregelen met 
infrastructurele aanpassingen en handhaving is 
dit illusie-beleid. 
 
Ten aanzien van voorgestelde invoering van 
GOW30 in het bijzonder ten aanzien van 
Zeeburgereiland. Het lijkt er veel op dat door 
de uitzonderingen voor 2x2 wegen (IJburglaan, 
op- en afritten A10) en tunnels het gehele 
Zeeburgereiland hier buiten valt.  
Het zou bekend moeten zijn bij de gemeente 
dat er veel jongeren voor school (basis, 3 
middelbare scholen), hogeschool (Hogeschool 
Inholland)en sporten (USZ) naar/van 
Zeeburgereiland fietsen en vanaf de tramhalte 
lopen.  
Wat (gelet op de doelstelling) volstrekt 
onbegrijpelijk is om de Zuiderzeeweg vanaf de 
kruising IJburglaan naar de 
Schellingwouderbrug geen 30 km weg te 
maken. 
 
Een beleid dat niet op Zeeburgereiland met 
niet alleen woningen maar ook 1000’en 
scholieren, studenten en sporters zou worden 
toegepast is in strijd met het doel van de 
verkeersveiligheid te vergroten. 
 
Wrang omdat zogeheten intensief fietsverkeer 
reden is voor de gemeente om een 
rechtstreekse fietsverbinding van 
Zeeburgereiland naar het Oostelijk 
Havengebied te schrappen vanwege ... 
verkeersveiligheid. Zelfs voor fietsers vanaf 
een ooit te vragen pont worden letterlijk 
drempels opgeworpen. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. Op 
Zeeburgereiland komen steeds meer 
bewoners, bezoekers en werken. Goede 
fietsverbinding en een bereikbare stad zijn 
belangrijk voor inwoners en bezoekers van 
Amsterdam. Er komt daarom een nieuwe 
tijdelijke pontverbinding (vanaf zomer 2022) 
tussen Zeeburgereiland en Sporenburg. Op 10 
november 2021 besluit de gemeenteraad over 
de tijdelijke pont. Op basis van de huidige 
inrichting (bebouwing op afstand, ruim profiel, 
voetgangersoversteken geconcentreerd bij 
kruispunten) is de Zuiderzeeweg in het plan nu 
als 50km/u weg opgenomen. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

8037-
8117 

Steun voor het voorstel de maximumsnelheid 
te verlagen naar 30 km. 
 
Hoe wordt het GVB gecompenseerd nu ze, 
mede door de inmiddels verdwenen delen vrije 
baan, op diverse routes snelheden moet 
aanpassen? 
 
De Vlugtlaan tussen Slotermeerlaan en 
Haarlemmerweg wordt aangegeven als 50 km. 
Dat roept de autogebruiker op om het 
gaspedaal in te trappen. Toen daar nog een 
halte was verloor daar in die lange bocht met 
een zekere regelmaat een automobilist de 
controle en ramde het hek van de halte. Het ligt 
meer voor de hand de 30 km tot de 
Haarlemmerweg te laten doorlopen. 
 
De Strawinskylaan is een korte straat waar 
veel wordt overgestoken door bus- en 
tramgebruikers. Er manouvreren bussen en 
autoverkeer naar perkeergarage. Ongeschikt 
voor 50 km. 
 
Het is onduidelijk waarom tussen Bos en 
Lommerplein en de De Vlugtlaan 50 gereden 
kan worden. Meerdere verkeerslichten en op- 
en afrit naar snelweg. Onduidelijk waarom daar 
50 gereden zou mogen worden. Het kan 
eigenlijk niet eens. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Enkele routes voor met 
name buslijnen zullen inderdaad wat trager 
worden. De gemeente overlegt met de 
Vervoerregio en de vervoerbedrijven hoe deze 
effecten verminderd kunnen worden en hoe dit 
nadeel eventueel gecompenseerd kan worden. 
 
Bedankt voor uw reactie. Wij hebben ernaar 
gekeken. Gelet op het afwegingskader en geen 
stedelijke omgeving zien wij geen aanleiding 
om 30 km/u in te voeren op de Vlugtlaan 
tussen Slotermeerlaan en Haarlemmerweg. 
 
Voor de Strawinskylaan is overwogen dat de 
huidige inrichting past bij een 50 km/u-weg. De 
verhoogde ligging en de beperkte 
mogelijkheden en redenen om over te steken 
zijn reden om deze weg vooralsnog 50 km/u te 
houden. 
 
Deze uitzondering was opgenomen vanwege 
de directe aansluiting op de afritten van de 
snelweg. Aangezien hier verkeerslichten zijn 
en de automobilist ook bij groen stevig moet 
afremmen, lijkt het logisch dit deel ook 30 km/u 
te maken. Dit wordt aangepast op de kaart. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8047-
2202 

Als bewoner van de Anne Frankstraat, de 
kortste snelweg van de stad, is het een 
noodzakelijke maatregel om 30 km in te 
voeren. Deze sluipweg/ snelweg ligt aan een 
sportpark waar geen veilige oversteekplaatsen 
zijn aangelegd. Onbegrijpelijk dat dit kan in 
Amsterdam. Tevens veroorzaakt het verkeer 
veel overlast en luchtvervuiling voor de 
bewoners. 

De Anne Frankstraat is in het voorstel al 
opgenomen als 30 km/u straat. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8053-
6738 

Nergens goed voor. Veel te een zijdige kijk op 
een situatie. De gemeente heeft de fietspaden 
afgesloten en dus wordt de openbare weg 
gevaarlijk met al die fietsers waar een deel 
toerist gewoon niet kan fietsen. Wat een 
nonsens redenering. 
Laat t denk niveau van de ambtenaren zien. 
Amsterdam is een werkstad en niet voor 
gelanderfant. 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken) Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
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maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8061-
5812 DOEN! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8063-
1218 

Ik ben voor het verlagen van de maximum 
snelheid ook voor de Westerdoksdijk. Er wordt 
te hard gereden en het is er nu al veel te druk. 
Zeker in de nacht zal dit de geluidsoverlast ten 
goede komen en daarmee de nachtrust van 
bewoners 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8084-
6835 

EINDELIJK: 30!!! Hebben veel bewoners (te) 
lang om gevraagd! Dagelijks zwarte roet op 
ramen, vensterbanken, en dus ook in de 
longen! (Dank WHO voor erkenning hiervoor!) 
Onveiligheid in het verkeer: vooral voor 
kinderen en ouderen. Te smalle stoepen, waar 
"auto’s te gast " veilig kunnen scheuren van 
muur tot muur. Prima: mooie oude panden 
hiervoor beschermt met "amsterdammertjes", 
wij bewoners van de binnenstad niet! Slechte 
toezicht op: platgereden/ omgedraaide 
verkeersborden, fout rijders, incl. te 
zware/grote auto’s, van leveranciers voor 
'heilig verklaarde" bedrijven. Slechte tot geen 
reactie op klachten bewoners van politie, 
handhaving en T.O.R. Kortom: 30 km is een 
begin tot verandering/verbetering!!! Deze 
mooie Stad en bewoners verdienen ook nog 
beter: Autovrij, opstapper, tram 14 terug, 
stoepen weer schoonmaken met 
hogedrukspuit. Ook voor bewoners, niet alleen 
voor toeristen en bedrijven!  
Succes! 

Dank voor uw suggesties. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

8090-
6743 

Ik ben het niet eens met dit plan. Het werkt 
namelijk niet. Dan komt er een situatie dat 
elektrische fietsen harder rijden dan de auto's. 
Ik denk dat het eens tijd wordt dat elektrische 
fietsers en ook normale fietsers in de stad 
worden aangepakt. Kennelijk denkt bij elk 
besluit de gemeente Amsterdam alleen nog 
maar aan het wegpesten van automobilisten. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook aandacht is voor de electrische fiets 
en andere LEV's (Light Electric Vehicles). 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8093-
6981 

Handhaving op de huidige snelheid (50km), te 
zorgen dat er niet door roodlicht gereden wordt 
en zorgen dat al die elektrisch versterkte 
vervoermiddelen (naast de snelheid) zich ook 
houden aan de regels (bijv. niet op de stoep 
rijden en parkeren). Werkt beter als weer 
nieuwe snelheid beperkte regels. 
De meeste verkeersproblemen bestaan door 
gebrek aan handhaving. werk daar eerst aan 
voor er weer nieuwe regels aan worden 
toegevoegd. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8101-
8130 

Van Diemenstraat graag naar 30km per uur, 
50km is te gevaarlijk en veroorzaakt veel 
geluidsoverlast 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8103-
5474 

Ik zou graag de snelheid v verkeer in van 
Diemenstraat naar 30 km p uur aangepast 
willen zien. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
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aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8110-
6897 

De Van Diemenstraat moet naar de 30km!!! Er 
gaan daar veel kinderen naar school!! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8129-
3661 

Nu al is er sprake van ernstige geluidsoverlast 
door het verkeer op de Westerdoksdijk. Er 
wonen daar heel veel mensen, en die hebben 
er allemaal last van. Daar waar het 
verkeerslawaai door openingen in de gevels op 
de achtergelegen binnenruimtes doorklinken 
ervaren ook bewoners van het Westerdok deze 
overlast. het gaat om grote aantallen inwoners 
van Amsterdam die in hun woning en nachtrust 
ernstig gestoord worden.  
 
Daarom doe ik hier bij dringend beroep op de 
gemeente om ook op de Westerdoksdijk de 
maximumsnelheid te bepalen op 30km per uur. 
Het scheelt de automobilist misschien een 
minuut op de rit van CS naar Pontsteiger, 
marginaal, zelfs als de drie stoplichten op dit 
traject allemaal op groen staan. 
 
Het schuurt dat bewoners en bezoekers die 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 
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maar even parkeren zonder te betalen meteen 
beboet worden. Automobilisten, motorrijders en 
vrachtwagens kunnen nu al net zo hard rijden 
als ze willen. En dat doen ze ook, want er 
wordt niet gehandhaafd. Ze kunnnen net 
zoveel lawaai maken, en dat doen ze ook, op 
alle tijdstippen van de dag. `Met opgevoerde 
motoren, en getunede uitlaten die extra veel 
lawaai maken. Er wordt toch niet gehandhaafd. 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8175-
5822 

Sommige weggebruikers lijken de 
Ridderspoorweg met name in de avond te zien 
als het racecircuit op Zandvoort. 
Ook als er minder verkeer is, wordt er denk ik 
ook al harder dan 50km per uur gereden. 
Onveilig bij het oversteken voor jong en oud. 
Een maximum snelheid van 30 km/uur zal een 
heleboel schelen. 
 
Afzender: 
Bewoonster van Stories in Buiksloterham 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30km/uur gaan. Bij invoering gaan we vooral 
inzetten op communicatie en handhaving. Het 
herinrichten van de Ridderspoorweg valt buiten 
de scope van het plan 30 km/u in de stad. Bij 
de invoering van 30 km/u in de stad wordt wel 
gekeken of kleine aanvullende maatregelen 
nodig zijn op een aantal locaties, dit kunnen 
drempels zijn maar ook andere maatregelen. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

8248-
9624 

Het is mooi dat de gemeente zich inzet voor 30 
km/u zones in de stad. Als bewoner aan de 
Van Diemenstraat/Barentszplein heb ik wel 
zorgen over de ontheffing voor de Van 
Diemenstraat voor de limiet van 30 km/u. Er is 
recent om terugkoppeling gevraagd aan 
bewoners die te maken krijgen met een 
toekomstige herindeling van het verkeer bij de 
Haarlemmer Houttuinen. Als gevolg hiervan 
zou er sprake zijn van een toename in verkeer 
van tenminste 40% (!) in de van Diemenstraat. 
In combinatie met verkeer met een max. limiet 
van 50 km/u is dit onwenselijk. De 
geluidsoverlast en vervuiling voor de bewoners 
in de van dierenstraat is nu al groot (het 
meetstation is van de weg geplaatst en geeft 
niet een accurate weergave van fijnstof, NO2). 
De terugkoppeling van de bewoners en de 
conclusie van het onderzoeksbureau dat 
namens de gemeente een enquete onder 
bewoners heeft afgenomen was daarom ook 
om de 30 km/u limiet in te voeren om de 
eventuele problemen te mitigeren. Dit advies 
staat haaks op de huidige plannen van de 
gemeente en ik zou daarom graag horen of ik 
iets over het hoofd heb gezien of dat er in de 
Van Diemenstraat een gefaseerde invoering 
gaat plaatsvinden van de 30 km/u zone op het 
moment dat de richting van verkeer in de 
Haarlemmer Houttuinen verandert. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 

Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 

dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 

wordt echter nog gekozen voor een 

uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 

hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 

is een afweging op het totale netwerk. In de 

praktijk zal blijken wat de effecten van een 

lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 

heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 

deze maatregel is daarom meteen een moment 

om te bekijken of de snelheid op deze wegen 

al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8267-
7498 

De Pieter Calandlaan (stadsdeel Nieuw-West) 
staat op maps.amsterdam.nl als GOW50 weg, 
dat is raar, want dit is: 1.) Plusnet Fiets en 2) in 
het mobiliteitsplan Nieuw-West geoormerkt als 
30km weg. Graag in uw plannen aanpassen 
naar een GOW30 weg. 

Bedankt voor uw reactie. Wij hebben hiernaar 
gekeken. Gezien de stedelijke omgeving en de 
vele geparkeerde auto’s hebben we besloten 
hier 30 km/u in te voeren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8295-
4512 

30 km/uur in heel Amsterdam! 
 
Ook in de Van Diemenstraat graag waar een 
basisschool aan ligt. Dit voor de veiligheid 
maar ook zeker voor de luchtkwaliteit. Deze is 
momenteel onvoldoende in de omgeving van 
de school. Zeer slecht voor opgroeiende 
kinderen. 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
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leiden tot iets langere reistijden. 
 
Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8307-
5690 

Eens met het voornemen om de snelheid in de 
hele stad op 30km/u te zetten 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8312-
8069 

Een zeer slecht voornemen. Efficiënter is om 
de huidige regels beter te handhaven. 
 
Het argumenteren en veralgemeniseren dat 
gemotoriseerd vervoer standaard te hard rijdt 
komt neer op het demoniseren en tegen elkaar 
opzetten van de verschillende weggebruikers, 
daar gaan strengere regels niets tegen helpen. 
Wel strengere handhaving tegen 
wegmisbruikers. Men is bang om wat tegen 
wegpiraterij te zeggen omdat er geen gezag is 
op straat, alleen meer regels. 
 
Nog beter is het terugdraaien van de 
verplichting van snorscooters om samen met 
de auto's op de weg te rijden want de 
constructiesnelheid van snorscooters is 
maximaal 25 km/uur en is zelfs voor het 
voorgestelde maximum van 30 km/uur te 
langzaam. 
 
Het is niet goed voor de veiligheid en ook niet 
voor het milieu om deze veranderingen door te 
voeren: het kost veel arbeid om het 
infrastructuur aan te passen voor het 
doorvoeren van ongeldig bewezen 
verbeteringen. Telkens wanneer er nieuwe 
maatregelen worden ingevoerd wordt tijdelijk 
ook strenger gehandhaafd: natuurlijk komen de 
statistieken daardoor ook beter uit. Maar 
uiteindelijk laakt het telkens weer aan 
handhaving, kennelijk omdat ervan wordt 
uitgegaan dat er kan worden bezuinigd op de 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 
 
Het terugdraaien van de maatregel Snorfiets 
naar de rijbaan is nu niet aan de orde. 
Bovendien gaat deze maatregel ervoor zorgen 
dat auto's en snorfietsen nog minder 
snelheidsverschil hebben. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
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handhaving omdat de statistieken goede 
resultaten laten zien. 
 
Naar mijn mening staan de beleidsmakers veel 
te ver van de realiteit, echte beleidsmakers 
moeten maar zelf hun verzonnen regels gaan 
uitproberen als echte deelnemer in het verkeer 
en niet veilig van achter een bureau. De 
burgers zijn het zat om als pionnetjes te 
worden beschouwd! 

en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8315-
1908 

Goed plan maar waarom pas in 2023 in 
uitvoering? 
Daadkracht vereist dus nog in 2021 of uiterlijk 
2022. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8316-
8699 Ja, graag! Top idee! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8326-
9437 

De 30 km limiet zou ook moeten gelden voor 
de Weesperstraat 

Het college heeft er nu voor gekozen een 

aantal uitzonderingen te maken op grond van 

logische verkeerskundige afwegingen, zoals 

2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 

uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 

om de Weesperstraat te verbeteren. Het 

weghalen van een rijbaan en het op termijn 

pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 

stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 

een 2x2 straat is, houden we vast aan het 

opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 

logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 

(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 

voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 

optie op het moment dat de Weesperstraat 

meer een stadsstraat wordt, zoals in de 

Verkenning Oostelijke Binnenstad is 

opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8332-
4340 

Heel goed, 30 km p.u. in het centrum, maar 
ook op de doorgaande wegen, zoals 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
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Westerdoksdijk, waar veel mensen wonen. Zij 
hebben veel last van vervuiling door het 
verkeer, geluidsoverlast, vooral van motoren 
die letterlijk en figuurlijk willen 'knallen' en 
voorbij scheuren met oorverdovend lawaai. Dat 
is ontoelaatbaar in het centrum van een stad. 

uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8333-
8879 

Het zou veel beter zijn als straten zoals 
Westerdoksdijk en van Diemenstraat ed 
maximaal 30km per uur worden. 
Want dat komt de leefbaarheid ten goede, en 
de verkeersveiligheid. Ook gaat het 
geluidsniveau voor de omwonenden omlaag. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8347-
3529 

30 km als maximum in de stad is een goed 
streven, maar gaat niet ver genoeg. U 
verwacht 2-3% minder auto’s. Er is meer nodig 
voor een autoluw en veilig Amsterdam! 
 
Auto’s en motoren moeten buiten de stad 
blijven door goede alternatieven te geven om 
de stad in te komen. Maak meer P+R locaties 
met ov of huurfietsen. Laat alleen nog 
bestemmingsverkeer toe: ondernemers en 
bezoek. Stop doorgaand verkeer en toeristen. 
En vooral ook lawaaiige motoren en scooters 
die standaard te hard rijden.  
 
Op de Nassaukade willen wij 30 km:  
Zodat wij veilig kunnen oversteken en kunnen 
fietsen en het stiller en rustiger wordt. 
 
zie boven 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw werken 
we met een fors pakket aan maatregelen om 
de stad autoluw te maken. In het plan '30 in de 
stad' is de voor de Nassaukade al een 
snelheidsverlaging naar 30 km/u opgenomen. 
 
Er wordt door de gemeente gewerkt aan meer 
ruimte voor P+R in stad en regio. Daarnaast 
wordt met intelligente toegang gezorgd voor 
minder overlast in specifieke buurten in de 
stad. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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8357-
3581 Triest! Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8363-
9870 

Het verlagen van de maximum snelheid met 
name op de drukkere ontsluitingswegen vanuit 
het centrum naar de ring en vv maakt het voor 
mij als de centrumbewoner en (overigens 
elektrische) autobezitter wederom lastiger voor 
bijv. dagelijks woon/werkverkeer. Ik weet dat er 
op dat vlak (autobezit in centrum) een bewust 
ontmoedigingsbeleid bestaat bij de huidige 
coalitie, maar daar wordt m.i. meer nadruk 
gelegd op beperking dan op het bieden van 
alternatieven. Graag meer aandacht voor de 
gevolgen voor deze groep bewoners. 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw werken 
we met een fors pakket aan maatregelen om 
de stad autoluw te maken, waarbij ook 
aandacht is voor alternatieven voor de (eigen) 
auto, zoals openbaar vervoer en deelmobiliteit. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8376-
4611 

Zienswijze ’30km op de Pres. Kennedylaan, 
Amsteldijk’ 
 
Amsterdam, 21 september 2021 
 
Geacht College B&W, 
 
Hierbij ontvangt u onze waardering voor uw 
beleidsvoornemen ’30 in de stad’. Met u zijn wij 
overtuigd dat een maximale snelheid van 
30km/ uur zonder meer zal bijdrage aan betere 
veiligheid en verbetering van de leefbaarheid. 
Wij zijn echter zeer teleurgesteld dat de 
President Kennedylaan, Amsteldijk vanaf de 
Utrechtsebrug de Berlagebrug nog een 50km 
straat blijft in uw plannen. 
 
Langs dit deel van de President Kennedylaan 
zijn zowel veel woningen gelegen, het Martin 
Luther Kingpark waar veel wordt gerecreëerd 
en diverse evenementen plaatsvinden, is een 
organisatie voor jeugd onderwijs- en 
begeleiding gelegen, een speeltuin etc. Langs 
dit deel van de Amsteldijk staan de 
woonhuizen nog dichter op de rijbaan, is een 
sportschool, horeca en winkels. De omgeving 
vanaf Utrechtsebrug tot Berlagebrug voldoet 
met al haar kenmerken aan een stedelijke 
woon-, werk, recreatie situatie. 
 
Bovendien: De Pres. Kennedylaan, Amsteldijk 
is een belangrijke toegangspoort voor 
Amsterdam vanaf de A2/S110, Utrechtsebrug. 
Dat betekent dat ook direct na het verlaten van 
de A2/S110 de weggebruiker moet worden 
geïnformeerd: in de bebouwde kom is 30 de 
norm! Ook vice versa geldt: tot de A2/S110 is 
30 de norm. Dat is éénduidig en daarmee 
worden alle weggebruikers geholpen. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2, ruim 
profiel, bebouwing deels op afstand, 
oversteken bij de kruispunten) is de President 
Kennedylaan en een deel van de Amsteldijk 
opgenomen in het voorstel als 50 km/u-straat. 
Een maximumsnelheid van 30 km/u past 
(vooralsnog) niet bij de inrichting van deze 
straten. 
 
Op basis van de huidige inrichting zijn de 
President Kennedylaan en een deel van de 
Amsteldijk opgenomen als 50 km/u straten. Het 
terugbrengen naar 2x1 rijstrook (herinrichting) 
is geen onderdeel van het voorstel. 
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Voor wat betreft de inrichting kan de President 
Kennedylaan vanaf de Utrechtsbrug richting 
Berlagebrug tot begin, kruising Amsteldijk 
wellicht 1 rijbaan worden ‘afgesloten’ met 
objecten (bloembakken en dergelijke). Een 
goedkope aanpassing. Vanaf dat punt kunnen 
op de Amsteldijk de voorsoorteerbanen 
beginnen naar de Berlagebrug. 
Voor wat beteft de rijrichting Berlagebrug naar 
Utrechtsebrug kunnen vanaf aanvang Pres. 
Kennedylaan (afslag Amsteldijk) met enkel 
belijning en iconen voorsoorteerrijbanen 
worden gemarkeerd. Dergelijke praktische 
ingrepen helpen alle weggebruikers de 
gewenste snelheid te respecteren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8381-
7288 I.v.m. veiligheid en geluid  

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8399-
2088 

Uitstekend plan. Jammer dat het tot 2023 moet 
duren. Ban zware dieselauto’s/trucks/taxi’s 
alsmede fossiele scooters gelijk ook meer uit. 
Deze veroorzaken veel geluids-, verkeers- en 
luchtvervuilingsoverlast op. Er zijn inmiddels 
ruim voldoende goede (elektrische) 
alternatieven beschikbaar en dit neemt alleen 
maar toe. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De besluitvorming en voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. Amsterdam werkt daarnaast 
aan de stap naar uitstootvrije mobiliteit binnen 
de bebouwde kom. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8405-
3611 

Prachtig idee. Liefst zo snel mogelijk. 
(Fietser, automobilist en wandelasr) 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8410-
8160 

De hoogte kadijk waar ik woon met mijn 
vriendin en twee kinderen is al langer een 
probleemstraat vwb verkeer. Deze is onderdeel 
van hoofdnet fiets. Maar daarvoor moeten 
fietsers wel tegen het verkeer in rijden op deze 
smalle dijk. Met als gevolg veel ongelukken. 
Het zou beter zijn een knip te maken op 
kadijksplein zodat auto's niet meer door 
kunnen steken naar de nieuwe herengracht. 
Dat is ook een uitkomst voor deze gracht want 
die is in slechte staat. En is ook fijn voor de 
horeca daar. Die kunnen terras daar 

Totale herinrichtingen van straten maken geen 
onderdeel uit van het plan '30 km in de stad'. 
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neerzetten. Dan hoeven obers niet de hele tijd 
over te steken zoals nu het geval is. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8419-
9948 

Slecht idee. Voor bewoners wordt de stad juist 
onleefbaar als zij niet meer kunnen commuten. 
De stad slaat door in de wens fee auto te 
verbannen. 

De verkeersveiligheid in Amsterdam moet 
beter. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. Dit past bij een 
veilige en leefbare stad. Bereikbaarheid van de 
stad en een goede doorstroming van het 
verkeer blijven onverminderd belangrijk. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8432-
8747 

Heel fijn dat dit gaat gebeuren onze straat, de 
Willemsparkweg is al jaren een racebaan waar 
ook op dit moment de toegestane 50 km ver 
wordt overschreden. Handhaving van de 30 km 
per uur is daarom zeer belangrijk. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8434-
4335 

Dit is een fantastische stap die Amsterdam 
mooier en veiliger gaat maken. Ik heb echter 
wel een grote zorg voor de bestaande 30 km 
zones waar momenteel niet (vaak) 
gehandhaafd wordt.  
In woongebieden wordt regelmatig met auto's, 
motoren en scooters veel harder gereden dan 
30 km/u, vaak met geluidsoverlast en onveilige 
verkeerssituaties ten gevolg. Ons 
slaapkamerraam blijft vanwege deze overlast 's 
nachts dan ook dicht.  

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
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Mijn verzoek is om naast handhaving in de 
nieuwe 30 km zones ook te handhaven in 
woongebieden waar deze snelheid reeds geldt. 
Dit om een waterbedeffect te voorkomen van 
hardrijders die de woonwijk in trekken bij 
gebrek aan handhaving daar. Als bij deze 
controles ook meteen decibel metingen van 
voertuigen meegenomen kan worden slaan we 
2 vliegen in één klap en wordt Amsterdam zelfs 
nóg leuker. En wie weet kunnen we in de 
toekomst dan ooit weer met een open raam 
slapen. 

gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8437-
7146 Prima plan. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8443-
9430 

Hallo Gemeente, 
Heel goed plan om de maximum snelheid te 
verlagen! Vaak kunnen auto's al niet harder 
dan 30 km/u en ik denk dat deze maatregel de 
overzichtelijkheid en doorstroming van het 
verkeer zeker zal bevorderen. Ook kunnen 
scooters dan niet meer beweren dat ze niet op 
de rijweg durven omdat de auto's zoveel 
harder gaan en worden er misschien iets 
minder scooters opgevoerd omdat ze toch niet 
harder mogen. 
 
Echter, in combinatie met 50 km/u op de 
trambanen is wordt dit volgens mij toch nog 
een gevaarlijk plan. Ik zie nu al voor me hoe 
gevaarlijk oversteken gaat worden voor 
voetgangers. Vaak is er op de trambaan geen 
zebrapad (niet dat taxi's zich daar sowieso veel 
van aantrekken) en hier gaat dan enorm 
gescheurd worden door alles met een taxi-

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Dank voor uw suggestie. We hebben er nu 
expliciet voor gekozen de vrije tram- en 
busbanen op 50 km/u te houden om het 
openbaar vervoer aantrekkelijk te houden. In 
de evaluatie van de maatregel bekijken we de 
effecten hiervan. 
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nummerbord (al dan niet met hun taxi-licht op). 
Ik weet niet of het voor de dienstregeling van 
de trams en bussen een enorm verschil maakt 
om terug te gaan naar 30 km/u maar zo ja dan 
is het volgens mij een mooie gelegenheid om 
dat de taxi-bestuurders een privilege af te 
nemen. Anders kunnen trams en bussen ook 
terug naar 30 km/u, zeker met trams wil ook 
nog wel eens een ongeluk gebeuren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8445-
1824 

30 km ivm veiligheid voor kinderrijke buurt en 
beter tav het geluid. Er wordt vaak veel harder 
gereden dan 50km vanwege de rechte stukken 
en het gevoel van snelweg. 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8447-
1640 

Uitstekend idee om de max snelheid voor een 
aantal grotere straten/wegen in de stad te 
verlagen naar 30km! Dit zou ook ingevoerd 
moeten worden voor de Noordzijde, die loopt 
langs het prachtige recreatiegebied de 
Sloterplas en gaat eigenlijk dwars door een 
park. Auto's en ook motoren rijden hier vaak 
veel te hard. 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Gelet op het 
afwegingskader en geen stedelijke omgeving 
zien wij geen aanleiding om op deze locatie 30 
km/u in te voeren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8449-
5132 

Prima plan!  
 
Zorg er wel voor dat meer mensen stad mijden 
met auto, want anders blijven meer auto’s 
alleen maar langer in de stad (denk aan nu al 
overvolle stadhouderskade). Vraagt om meer 
goede en snelle OV verbindingen naar 
parkeervoorzieningen buiten de stad. 
 
En handhaaf! Nu al rijden teveel mensen te 
hard! 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw werken 
we met een fors pakket aan maatregelen om 
de stad autoluw te maken. 
 
Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De 
beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt 
plaats door staande houdingen en door middel 
van camera’s. De handhaving vindt plaats op 
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

8453-
5023 

Ik ben voor dit plan! Verkeersveiligheid staat 
voorop, en daarbij hoort ruimte voor de fiets in 
samenhang met snelheidsbeperking: dus op 
naar 30 km per uur in de gehele stad! 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8477-
5636 

Echt overal 30 lijkt mij funest voor de 
doorstroming. Voer de 30 in in de kleine 
zijstraten. 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen 
dat nood en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er 
nog steeds een aantal wegen 50km/u. 
Doorstroming is op die wegen nog steeds een 
belangrijk criterium. Op een aantal plekken 
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer 
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de 
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot 
van auto's door betere motoren en brandstof. 
Over de hele stad is de verslechtering van 
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet 
minder bereikbaar gaat worden door de 
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te 
voeren zal de reistijd om op een locatie 
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte 
van de totale reis. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8479-
9338 

30 km ook op de Westerdoksdijk. Scheelt veel 
herrie en beter voor het milieu. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
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hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8487-
7113 

Zowel voor de luchtverontreiniging, als voor het 
geluid, als voor de verkeersveiligheid lijkt dit 
een heel goede maatregel. En passant zal het 
ook het gebruik van de auto terugdringen. Ik 
denk dat het een goed idee is. Ik rij zelf ook 
soms auto en vind de maatregel proportioneel, 
gezien de overlast van auto's. 
 
Wel is het belangrijk de fietspaden te 
beschermen tegen de "vlucht van de weg" > 
over de fietspaden scheuren bakfietsen, 
bezorgers en pakketdiensten met hoge 
snelheid tussen de kwetsbare 
verkeersdeelnemers. 
 
30 op de weg, 20 op het fietspad. Plus ook 
regelmatig handhaven en bij overtreding een 
zeer onplezierige boete opleggen. Regeltjes 
zonder handhaving hebben we er al genoeg 
van en dat werkt niet. 
 
Op een schone en veilige toekomst! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8490-
4756 Ik vind het een goed idee. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8497-
4592 

Verplicht stellen 30km p/u is een uitstekend 
plan voor veiligheid en doorstroom.  
 
- strenge handhaving is nodig. Nederlandse 
mentaliteit is om regels te negeren.  
- hoe gaat u hard handhaven op brommers? 
- hoe gaat u hard handhaven op “invalide 
auto’s / brommobielen” 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
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snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8500-
4789 

Hello, 
 
I love this idea, and believe it will create a safer 
roads for cyclists and pedestrians alike. 
Currently the taxi drivers and company vehicles 
are a nuisance in the center. I would like this 
improved. It will also make the air cleaner with 
less C02. I fully endorse the idea. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8510-
5938 

Uitstekend plan dat de verkeersveiligheid, ten 
goede zal komen en hopelijk ook 
verkeerslawaai en vervuiling zal beperken. 
 
Op de volgende punten heb ik een opmerking: 
- traject Panamalaan ten zuiden van Piet 
Heintunnel dan wel kruising met Borneolaan: 
daar wordt de Panamalaan steeds meer 
stadsstraat ipv autoroute. Ten zuiden van 
Borneolaan wordt deze ook smaller. Er komen 
binnenkort ook weer meer mensen aan de 
straat te wonen, aan de westkant. Daarbij past 
m.i. een overgang naar 30 km/uur, in elk geval 
ten zuiden van de Borneolaan. 
 
- handhaving en m.n. aanpak van overlast 
motorrijders die kortstondig hard rijdend door 
de straten gaan. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
Op basis van de huidige inrichting (deels 
bebouwing op afstand, 2x2, oversteken 
geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) en het gebruik door nood-
&hulpdiensten is de Panamalaan en Piet 
Heinkade in het plan als 50 km/u weg 
opgenomen. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
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gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8519-
1399 

Er wordt vaak veel te hard gereden aan de 
noordzijde wat veel geluidsoverlast veroorzaakt 
in de flats. Het zou super zijn wanneer ook 
deze straat meegenomen kan worden om de 
veiligheid en het leefcomfort in de wijk 
aangenaam te houden. 

Voor de Noordzijde constateren we op dit 
moment dat de opzet zodanig is dat hier geen 
sprake is van stedelijkheid, zoals bedoeld in 
het beleid. 30 km/u is hier (nu) dus nog niet 
aan de orde. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8526-
9448 

Heel blij met het plan. Alles wat bijdraagt aan 
een grotere verkeersveiligheid - juist ook voor 
jongere verkeersdeelnemers - en een beter 
klimaat is welkom. Althans ik hoop dat de 
snelheidsverlaging leidt tot minder gereden 
kilometers met de auto. En hopelijk tot meer 
kilometers met milieuvriendelijker 
vervoersmiddelen. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8571-
4655 

Voor , alleen als dit voor heel Amsterdam wordt 
ingevoerd. Geen enkele straat uitgezonderd. 
Anders is het niet meer dan symboolpolitiek en 
daar hebben wij in Amsterdam al meer dan 
genoeg van. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8580-
6823 

Als bewoners van de Buiten Bantammerstraat 
7-2 zouden wij heel graag zien dat de 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 



 

386 

  

maximum snelheid van de Prins Hendrikkade 
omlaag gaat naar 30km per uur. Wij hebben 
zowel geluidsoverlast als roetneerslag van het 
verkeer in ons huis. De Lastage buurt zou er 
ons inziens veel baat bij hebben om de 
maximum snelheid net als in andere delen van 
de stad terug te brengen. Wanneer dit niet het 
geval is zal de verkeerssituatie alleen maar 
erger worden omdat nu nog meer snelheids 
verkeer via de Prins Hendrikkade zal gaan. Dit 
is enorm zonde van wat een prachtige 
boulevard zou kunnen zijn. 

herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8580-
7365 

Absoluut niet eens met deze maatregel die 
leidt tot opstoppingen en meer uitstoot! 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. De uitstoot zal slechts marginaal 
toenemen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8581-
9250 

Ik ben verheugd dat de gemeente stappen 
onderneemt om de veiligheid en leefbaarheid 
van de stad te verbeteren.  
 
In mijn stadsdeel (Nieuw-West) en specifiek de 
straat waar ik vanuit mijn woning vrij zicht op 
heb blijven alleen veel straten voorzien van 
een indeling voor 50km en rijden 
automobilisten en motorijders met grote 
regelmaat veel harder dan deze maximale 
snelheid. Dit zorgt regelmatig voor kop-
staartbotsingen en heel veel geluidsoverlast.  
 
Een groot probleem bij de inspraak op 
aanpassingen deze straten is dat er maar 
weinig bewoners een adres aan deze straat 
hebben, maar wel doorlopend overlast ervaren. 
Ik woon met mijn gezin aan de Dom H van der 
Laanstraat, maar heb vrij zicht op de 
Burgemeester Röellstraat. Een straat waarvoor 
een grote transformatie gepland staat waarbij 

Op basis van de huidige inrichting (deels 
bebouwing op afstand, oversteken 
geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten, ovbaan) en het gebruik door 
nood-&hulpdiensten is Burgemeester 
Röellstraat ten oosten van de Slotermeerlaan 
in het plan als 50 weg opgenomen. 
 
Motoren mogen uiteraard niet op het fietspad 
komen. Voor o.a. snorfietsen geldt dat de 
huidige lijn is bepaald door de drukte op het 
fietspad. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
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er meer woningen en voorzieningen zullen 
komen en wat mij betreft een aanleiding om 
ook deze straat vroegtijdig aan te merken als 
30km zone. 
 
Gelijk aan de straten binnen de ring A10 alle 
scooters en andere gemotoriseerde voertuigen 
van de fietspaden weren (uitzonderingen 
omwille van veiligheid daargelaten). Langs de 
Sloterplas rijden ook vaak zware motoren met 
hoge snelheid over het fietspad. 
 
Handhaving met camera's op snelheid en 
geluidsoverlast bij de lange rechte straten die 
teveel ruimte bieden om hoge snelheden te 
halen. Regelmatig zitten wij rechtop in bed 
door racende motoren en auto's in de 
nachtelijke uren. Dit is een groeiende bron van 
overlast in mijn wijk. Bij wegen die 50km blijven 
zou ik willen vragen of een nachtelijke snelheid 
in overweging kan worden genomen. 
 
Onze wijk staat vol met auto's van bewoners, 
maar ook met langparkeerders die met het OV 
de stad in gaan of naar Schiphol. Stoepen zijn 
na werktijd ook parkeerplaatsen. Om dit tegen 
te gaan graag overwegen 
parkeervergunningen voor het gehele 
stadsdeel invoeren. Zodat er geen waterbed 
effect optreed en andere belastingen kunnen 
dalen of het geld direct terug naar de buurt en 
het stadsdeel kan 
 
Aan de Burgemeester Eliasstraat zijn meerdere 
scholen en dagelijks is er veel beweging rond 
deze gebouwen. De straat is tevens een 
drukke straat met doorgaand verkeer en in 
combinatie met de Louis Couperusstraat 
gevaarlijk voor fietsers. Er wordt structureel te 
hard gereden en met grote regelmaat wordt er 
ingehaald op momenten die niet veilig zijn voor 
het overige verkeer. Ik zou willen vragen of er 
een proef met autovrije schoolzones kan 
worden overwogen om te onderzoeken of dit 
voor deze straat een veiligere situatie oplevert. 
 
De indeling van veel straten in Nieuw-West 
maakt voornamelijk dat (camera)handhaving 
en het sterk terugdringen van het autogebruik 
naast het verlagen van de snelheden een 
belangrijke rol vragen bij het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. 
 
Ook voor de reistijd tussen de rotonde op het 
Slotermeercircuit en de oprit A10 veranderd er 
door een 30km inrichting relatief weinig. Een 
lagere maximale snelheid maakt dat op enkele 
punten stoplichten overbodig worden en waar 
de straat smaller wordt de wachttijd korter. De 
stoplichten en kruisingen zijn de punten waar 
de meeste reistijd 'verloren' gaat. 

tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 
 
Dank voor uw suggestie. Amsterdam kijkt 
continu naar het verbeteren van 
parkeermaatregelen. In Nieuw-West wordt 
daarom in een deel betaald parkeren 
uitgebreid. 
 
 
 
Een andere inrichting van wegen maakt nu 
geen onderdeel uit van deze aanpak, omdat 
daarvoor capaciteit en middelen ontbreken. 
Wel kunnen bij herinrichtingen andere keuzes 
worden gemaakt. De mogelijkheden voor 
handhaving maken onderdeel uit van de 
aanpak. 
 
Op dit moment is ervoor gekozen deze weg 
nog als 50 km/u aan te wijzen, omdat er een 
beperkte stedelijke omgeving is (geen 
woningen direct aan de weg, weinig 
oversteekrelaties). 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

8594-
2497 

Ik vind dat jullie op deze manier Chinese 
praktijken aan het uitvoeren zijn in Nederland, 
op dit gebied is zelf China milder dan jullie 
want ze hebben daar geen belang bij en ze 
willen hun economie laten draaien. Jullie willen 
dat men geen auto gaat gebruiken om naar 
werk te gaan en dat gaan jullie zeker bereiken 
want dan gaat men helemaal niet meer naar 
werk maar dan mogen jullie uitkeringen betalen 
aan die mensen. Hoe wil je in godsnaam dat 
iemand met openbaar vervoer gaat terwijl die 
heel erg duur is en meestal traag en niet altijd 
goed geregeld. Wij leven op de aarde waar 
China en India en andere landen veel 
vervuiling veroorzaken en wij hier in een 
kikkerlandje denken wij dat wij op deze manier 
het probleem gaat oplossen door onze eigen 
burgers onder druk te zetten terwijl de echte 
vervuilende landen hun gang mogen gaan. 
Onziiiiiiiiin 

Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8611-
2763 goed plan! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8612-
6649 

Welke geitenwollesok komt op dit achtelijke 
idee , meer benzine gebruik in de 2e 
versnelling  
door de stad , dan maar beter de binnenstad 
helemaal dicht is hij helemaal voor de juppen 
en toeristen 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8617-
6984 

Bijgaand mijn reactie op de plannen voor 30km 
in de stad. Ik ben 1 dag te laat maar vertrouw 
op uw coulance in deze. 
 
Op zich steun ik de plannen voor 30 km in de 
stad, maar u bent van plan op zogenaamde 
'ontsluitingswegen' 50 km te handhaven. 
 
Wij wonen aan de Stadionweg tussen 
Beethovenstraat en Apollolaan. In dat stuk 
wordt veel te hard gereden met als gevolg veel 
overlast aan onveiligheid en geluidsoverlast. Er 
wordt hier altijd te hard gereden en het verkeer 
rijdt elke dag door de rode lichten bij de 
kruising met de Diepenbrockstraat. Motoren 
geven op dit stuk van de Stadionweg nog even 
extra gas. 

In het plan 30 in de stad is de Stadionweg al 
opgenomen als een van de wegen die naar 
30km/uur gaan. 



 

389 

  

 
Uiteindelijk loopt het verkeer vanuit de 
Stadionweg 'dood' op de Ruysdaelkade, 
Apollolaan, en Churchilllaan waar u 30 km wil 
invoeren. Om die reden is er geen argument 
om in ieder geval het stuk tussen de 
Ruysdaelkade en Beethovenstraat ook geen 
30km weg te maken. Dat zou in deze 
residentiële wijk, waar veel oudere mensen 
wonen, erg op prijs worden gesteld. 
 
Maak ook dit stuk van de Stadionweg veiliger !! 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8635-
1028 

LS,Tot mijn verbazing zie ik dat de 
Zunderdorpergouw een (snel)weg blijft waar 
60km/u toegestaan blijft.Voor dit dijkje is dat 
eigenlijk veel te gevaarlijk. De donkere, smalle 
en slecht onderhouden weg wordt gebruikt 
door wandelaars, kinderen, fietsers... Kan dat 
niet anders? Kan het plan nog gewijzigd 
worden? 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Plan 30 km/u per in de stad geldt voor 
wegen binnen de bebouwde kom van 
Amsterdam. Invoeren van GOW 30 voor 
Zunderdorpergouw is helaas niet mogelijk 
omdat deze straat niet binnen de bebouwde 
kom van Amsterdam ligt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8641-
4598 

Het beleidsvoornemen voor 30 km in de stad is 
een heel verstandig idee! 
 
Héél graag ook , (vooral) voor de Prins 
Hendrikkade, die door hoge snelheden nu tot 1 
vd meest vervuilende straten behoort. 
Bovendien zou het aantal verkeersongelukken 
ter plekke hierdoor ws aanzienlijk afnemen.  
Ook zou ik daar pleiten voor flitspalen om de 
zoveel meter, m.i. de enige manier om het 
rijgedrag te veranderen. Mensen reageren 
vaak pas als het gevoeld wordt in de 
portemonee, helaas. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8671-
3129 

Ik vind niet dat automobilisten 30 km/u moeten 
gaan rijden.  
 
Wanneer het gaat om veiligheid zijn het in mijn 
beleving vaak de fietsers en wandelaars die 
gevaarlijke verkeerssituaties creëren door zich 
niet aan de regels te houden. Daarnaast denk 
ik dat het niet bevorderlijk is voor de 
doorstroom van verkeer in de drukke stad en 
worden de bestaande problemen met deze 
maatregel niet opgelost. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van deze 
verkeersdeelnemers onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting op 
het fietspad om rijden door rood tegen te gaan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

8684-
4339 

Wat een onzalig plan!! Kijkend naar de 
plattegrond, zie ik rode en blauwe lijnen 
continu door elkaar heen lopen. Om verwarring 
te voorkomen??!! 
Als er nu iets NIET moet gebeuren, is dit het 
wel. Van 30 naar 50, van 50 naar 30 km en dat 
in hetzelfde straatpatroon. Er moet een 
commissie komen, die deze 
verkeerscommissie tot de orde moet roepen.  
Ik verwacht, dat men tot inkeer komt. 

Het college neemt de suggestie om een extra 
commissie in te stellen niet over. De invoering 
van de maatregel wordt voorafgegaan door 
een informatiecampagne en op de wegen zelf 
worden weggebruikers tijdig geïnformeerd over 
de snelheid die zij mogen rijden. Op sommige 
wegen wordt de inrichting zo aangepast dat 
een lagere snelheid vanzelfsprekender wordt. 
Uiteindelijk wordt ook voor te hard rijden 
handhaving ingezet. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8684-
8292 

Graag Max. 30 kilometer!!!! Maar ik voorzie 
één ellendig probleem. De toenemende 
aantallen brullende motorfietsen hier in 
Noord/Buiksloterham kicken op lange straten 
en schieten daar ook doorheen met snelheden 
die ruim boven de nu maximale 50 kilometer 
liggen. Het verkeerslawaai 
 is gruwelijk. 
Terug naar 30 is mooi, maar lukt alleen met 
drempels. 

In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8692-
7194 

Absoluut absurd idee…waar zijn wij mee bezig! 
15 maanden verbinding naar stad dicht - zeer 
slecht voor winkels CP ! En dan nu naar 30 km 
- verkeer regelt zelf wel snelheid waar het kan. 
Zelfs fietsen gaan nu sneller! Beter eerst racers 
die 140 rijden op IJburglaan aanhouden!!! Of 
die voorsorteren om vanaf die baan als eerste 
op te trekken om toch rechtdoor te rijden!!! 
Gebeurd momenteel overal in Adam 
voornamelijk door VW golf en grote dure 
auto’s! X 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

8696-
2704 

Op hoofdlijn ondersteun ik dit voorstel. Het is 
goed idee in de stad langzaam verkeer 
voorrang te geven bij weginrichting. Effectief 
gezien kun je op de meeste routes nu al niet op 
een verantwoorde manier 50km rijden. Het 
verlagen van de snelheid verkleint de 
snelheidsverschillen met scooters en 
speedpedelecs en verbetert de 
verkeersveiligheid. 
Toch voorzie ik hier en daar 
invoeringsproblemen en een 
verdringingseffect.  
Als alles 30km wordt kan het voor 
automobilisten aantrekkelijk worden de kortste 
route door woonwijken te nemen. Als dat 
gebeurt schieten we er in de praktijk weinig 
mee op. Het is belangrijk dat er in de praktijk 
een zekere hiërarchie in de wegen blijft. Te 
meer daar navigatiesystemen zich bij het 
bepalen van de route ook met een hiërarchie 
werken.  
Toch voorzie ik hier en daar 
invoeringsproblemen en een 
verdringingseffect. 
 
Ook nu zijn er genoeg automobilisten die de 
30km zones negeren. Handhaving zal na 
invoering dan ook belangrijk zijn, maar dus niet 
alleen op de wegen waar de snelheid verandert 
is, maar juist ook op de sluiproutes door de 
wijken. 
 
erder denk ik dat het goed is in eerste fase nog 
wel een 50km rond de grachtengordel te 
houden. De fietszone op de 
SarphatiWeteringsschans werkt goed. Ik wil 
automobilisten niet verleiden die ‘rustige’ route 
te gaan nemen. Dat betekent m.i. dat de 
Stadhouderskade (Shk) aantrekkelijker moet 
blijven voor snelverkeer. Aandachtspunt is dat 
langs de Shk alleen een goed gescheiden 
fietspad ligt langs de gracht. Richting Wibaut is 
het voor fietsers deels een wildwest, zo is mijn 
ervaring. In die richting is het gewenst fietsers 
te verleiden een andere route te nemen. 
Als dat niet effectief kan is te overwegen in de 
richting Wibaut 30km aan te houden en richting 
Rijksmuseum een hogere snelheid toe te 
staan. 
 
Al zit er wat duiveltjes in de details, dit is denk 
ik een voorstel waar de stad beter van wordt! 

Bij de invoering van de maatregel monitoren 
we ook op mogelijke negatieve effecten zoals 
sluipverkeer 
 
Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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8700-
5472 

Ik ben het helemaal eens met het zo veel 
mogelijk invoeren van max. 30 km/uur. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8715-
4625 

Ik ben het NIET eens met het plan "30km/u" in 
de stad. Voor een potentiele 30% verlaging van 
verkeersongevallen vind ik dit een te grote 
wijziging. Bekijk eerst andere veilige 
alternatieven voor "the last mile". De stad moet 
bereikbaar blijven! 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenljk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Met het oog op de invoering van 
30km/u zet de gemeente in -naast aanpassing 
van de weg met bebording en belijning- op 
goede communicatie en voorlichting en 
gedragscampagnes. Tevens zetten we in op 
verkeershandhaving van auto’s, brom- en 
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8716-
4360 

Goed streven. Wat mij wel opviel in het artikel 
is dat we vanaf 2023 in ‘bijna’ heel Amsterdam 
niet harder dan 30 km gaan rijden. Ik zou 
pleiten voor héél Amsterdam, behalve de Ring 
en Wibautstraat uiteraard. Maar misschien 
hadden jullie dat al bedacht. 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8732-
4343 

Prima plan.  
De stad fietsersvriendelijk maken is goed voor 
het milieu. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8773-
0821 Helemaal eens met voorstel 30km/uur Max !! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

8775-
0838 

30 km/h is een begrijpelijk ideaal, maar 
realistisch is 50 km/h meer dan prima gezien 
het verkeer op de weg. Op drukke plekken rijdt 
men in praktijk rond de 30 km/h ivm toename 
automobilisten, fietsers en voetgangers en als 
het rustig biedt het de dynamiek om sneller van 
A naar B te komen. Iets dat nodig is in een stad 
met een belangrijke economische rol en waar 
tijd -ook- letterlijk geld is. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8778-
6813 

Dit vind ik een extreem slecht plan. Ik ben 
centrum bewoner en gebruik vaak de auto om 
naar Ijburg, Nieuw West of Zuid Oost te reizen. 
Dit plan maakt die reizen extreem tijdrovend en 
het ontbreekt aan bewijsvoering dat het 
verkeer veiliger wordt. 
 
Veel van de doorgaande wegen hebben al 
goede inrichting en aparte fietspaden. En dus 
zou 50 prima moeten kunnen. 
 
Beter plan is dronken fietsers en roodlicht 
negeerders eens hard aan te pakken!! 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenljk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 
 
Amsterdam heeft een bredere fiets, voetganger 
en verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het 
gedrag onderdeel van is. Voor fietsers en 
scooters nemen we verschillende maatregelen 
en voeren campagne. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook de scooters in de 
stad hebben onze aandacht. Recent (in 
oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8780-
1521 

Dit is de grootste onzin ooit wat Amsterdam 
kan doen verplicht dan de fietsers ook een 
helm en de voetgangers een knie en val 
beschermers aan en maak de wegen van 
spons zodat als er wat gebeurd de val minder 
dodelijk maakt mensen zijn meer met hun 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
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telefoon bezig ga daar op handhaven vandaar 
de grote ongelukken en tuurlijk heb je aso’s er 
tussen pluk die er uit in plaats iedereen aan te 
pakken wat een kul dit allemaal begint een 
kanker stad te worden 

rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8827-
3160 

Lijkt mij in principe een goed plan. 
Voor fietsers en wandelaars is die max van 30 
km/uur mijns inziens heel plezierig. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8864-
3890 

Goed plan. In Spanje is het al ingevoerd en het 
geeft gelijk een rustiger sfeer. Fijn voor mij als 
fietser, maar ook fijn voor mij als automobilist 
die altijd het risico voelt een fietser niet tijdig in 
m’n blijvend te hebben.  
Overigens: ook belangrijk dat de snelheid van 
30 km ook voor e-bikes wordt gehandhaafd 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8874-
0456 

Slecht plan. Zorg eerst dat de huidige snelheid 
gehandhaafd wordt, stoplichten beter 
afgestemd zijn zodat fietsers kunnen 
oversteken zonder doodgereden worden door 
afslaand verkeer dat OOK groen licht heeft 
gekregen, voorkomen dat uber-taxis 
oververmoeid rijden of jongeren met drugs 
(lachgas). Pak de echte oorzaken aan. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
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instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8886-
7936 

Ik woon op de van diemenkade en vind het 1. 
Schunnig dat verstopt is dat de van 
diemenkade 50 km/u blijft en 2. Hoogst 
uitzonderlijk dat deze straat, die midden door 
een woonwijk gaat, naast een school, 50 km 
blijft. Het is een gevaarlijke weg met gevaarlijke 
oversteekplaatsen en veel mensen rijden hier 
nu al te hard. Bus 48 kan prima 3 minuten 
langer over zijn route doen. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
alsnog naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8909-
5858 

Prima idee die 30 km maar minder zou 
natuurlijk nog beter zijn. Maar zeker zo 
belangrijk is de handhaving. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
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Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8916-
1032 

Absoluut voor! De weinig plek moeten we 
steeds meer delen, een primaire plek is dan 
niet voor de auto weggelegd. 30km zone door 
de hele stad is een goede eerste stap. En ook 
meteen doorpakken met het significant 
terugbrengen van het aantal 
autoparkeerplekken. Dank! 

Het verminderen van het aantal 
parkeerplekken voor auto's wordt op dit 
moment al uitgevoerd, vanuit de Agenda 
Amsterdam Autoluw. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8920-
8529 Mee eens betreft de invoering van 30km. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8945-
8839 Gezonder en leefbaarder in de stad 

Dit sluit aan bij de doelstellingen van de 
gemeente Amsterdam. Deze maatregel is een 
van de stappen daarin. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8945-
9724 

Alle wegen in Amsterdam 30 kilometer. Ook de 
Westerdoksdijk! 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8954-
4423 

The Van Diemenstraat needs to be changed to 
a 30km zone too. De Zeeheld school is on that 
street with plenty of small children needing to 
cross the street each day. The current situation 
is extremely unsafe as is and people frequently 
speed along the road there. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 



 

397 

  

aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8957-
3219 

Graag in heel Amsterdam 30 km. 
Wordt echt veel te hard gereden. Zeker in onze 
buurt 

Bedankt voor uw steun voor dit plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8959-
1591 Slecht plan. Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8963-
7461 

Helaas geen goed plan 
Het irriteert mensen en gaan de raarste dingen 
doen . 
Zeker het inhalen , 
Wat ik dagelijks al mee maak in de 30 km 
zone.s 
 
En ook gaat de stad nog meer impopulair 
worden  
Niet goed voor de economie 
En dan de milieu vervuiling bij 30 km 
Is de uitstoot niet goed een auto 
Is daar niet voor gemaakt met dat toerental te 
rijden 

Het college heeft kennisgenomen van uw 
reactie. Bij de invoering van de maatregel 
monitoren we ook op mogelijke effecten. 
Vooralsnog is de verwachting van het college 
dat de verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8973-
2777 

Niet harder dan 30km op de Ridderspoorweg. 
Als bewoner heb ik dagelijks last van het 
geluid, rijden veel auto's harder als 50 km en 
zie ik veel bijna ongelukken. Graag een 30km 
gebied van deze weg maken met veel groen 
aanpassing. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
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uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8976-
9060 

Waarom niet de hele oranje loper tot 30 km 
gebied verklaren? 

Deze wordt in het geheel 30 km/u volgens de 
plannen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8977-
6494 30km in de stad = goed plan Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8987-
9822 

Misschien is het ook goed dat fietsers ook 
stoppen voor een rood licht 
Als ik van zuid naar noord rij ook met 30 km p 
u en ik hou mij a d regels rij ik zeker een fietser 
aan met alle gevolgen vandien  
Je kan beter het verkeer " auto's " verbieden 
dan kan de rest doen wat ze willen. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8993-
1677 Waarom pas in 2023 ?! 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

8997-
4842 

Voor wat betreft de invoer van een 30-
kilometerzone binnen de ring kunnen we enkel 
applaudisseren! De hoogste tijd, Amsterdam 
wordt links en rechts ingehaald door Europese 
steden die maatregelen nemen om afscheid te 
nemen van de autogerichte stad uit de jaren 
60. 
Dat u in deze plannen uitzonderingen maakt 
vinden wij niet uit te leggen. Als bewoners van 
de Prins Hendrikkade oost zijn we hierover 
verbolgen. 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
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Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken 
dat u zich laat koeioneren door busbedrijven. 
Afgezien van het veelvuldige busverkeer op de 
Prins Hendrikkade is er geen enkele reden 
voor de uitzondering. 
Dat uitgerekend het OV er de oorzaak van 
moet zijn dat de PH-kade onveilig, 
onaantrekkelijk en milieuonvriendelijk blijft gaat 
er bij ons niet in. 
De theoretische tijdswinst van de bussen bij 50 
versus 30 kan niet meer zijn dan een tiental 
seconden. Dat de bussen, als het verkeer niet 
vast staat in werkelijkheid veel harder rijden 
dan de toegestane snelheid rekenen we dan 
even niet mee.... 
 
Recentelijk is (in het kader van 
werkzaamheden aan de Kikkerbilssluis) het 
enige verkeerseiland tussen Amrath en IJ-
tunnel plotseling verdwenen, uitgerekend op de 
onveiligste kruising van de gehele PH-kade; 
die met de Kalkmarkt. Exemplarisch voor hoe u 
hier omgaat met de veiligheid van voetgangers. 
Vele malen hebben we melding gemaakt van 
de levensgevaarlijke situaties die zich daar 
voordoen; de snelheid op de PH-kade is veel te 
hoog voor afslaand verkeer en de opgejaagde 
automobilisten moeten voorrang verlenen aan 
2 banen fietsers én de waaghalzen die het 
durven via het verkeerseiland de Prins 
Hendrikkade over te steken. 
 
Vooral kinderen lopen gevaar. Dankzij het 
totaal ontbreken van enige handhaving is 50 
hier 70 en sneller; even lekker doortrappen 
vanaf Amrath en de tunnel in. 
Door de voorgestelde uitzondering van 50 
kmpu blijven wij en onze kinderen gevaar 
lopen, wij rekenen u dat ten zeerste aan. 
 
Even een eye-opener; aan beide kanten van 
de kade wonen gezinnen die zaken aan de 
overkant hebben. Of het nu gaat om parkeren 
op de schaarse plekken aan het water of het 
gaan naar school, er wordt zeer regelmatig 
overgestoken. Kinderen en bejaarden, 
opgejaagd door steeds meer elektrisch verkeer 
dat binnen enkele seconden de 70 heeft 
bereikt.  
 
We nemen aan dat u de andere argumenten 
ook wel op een lijstje heeft staan;  
Minder stank, minder milieuvervuiling 
Minder geluidsoverlast voor monumentale 
panden die ondanks pogingen van de 
gemeente in het verleden niet te isoleren 
blijken. 
Betere doorstroming 
Mogelijkheid tot een inrichting die de prachtige 
kade recht doet, ipv snelweguitstraling met dito 
verlichting. 

openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
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Slotsom; Met een uitzondering houdt u niet 
alleen een gevaarlijke situatie in stand, u doet 
er een schepje bovenop. Hier mag u 50, we 
controleren niet, veel plezier ermee. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9000-
9546 

Heel goed idee. van Woustraat is al 30 
km,maar handhaving is belangrijk Vooral voor 
voetgangers ,de langzame fietser en ouderen. 
En nu nog de auto de binnenstad uit !! 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9008-
6303 

Dag, ik denk dat het 30km plan een uitstekend 
idee is. Ik heb geen behoefte aan nog sneller 
ergens zijn als stadsbewoner. Ik heb behoefte 
aan meer leefbaarheid en schone lucht. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9039-
1619 Top idee! Wij zijn vóór! Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9052-
1230 

Geachte, 
Mijn mening over Amsterdam 30 km. is zeer 
positief en wel hierom: 
1. Minder CO2 uitstoot. 
2. Minder fijnstof. 

We nemen kennis van de steun voor het plan. 
 
Dank voor de suggestie. Gratis openbaar 
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3. Veiliger voor fietsers en voetgangers. 
4. Stimuleert het gebruik van de fiets omdat de 
auto dan nauwelijks sneller is. 
5. Dagjesmensen en toeristen worden 
ontmoedigd om met de auto te komen. 
6. Minder onderhoud aan de asfalt/straten. 
Het is wel heel belangrijk om trams en bussen 
en metro op een hoog frequentie te laten 
rijden. 
 
Zullen we, als we toch bezig zijn met een beter 
(leef)klimaat ook maar het openbaar vervoer 
gratis maken voor de inwoners? 

vervoer is zeer kostbaar en is nu niet aan de 
orde. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9073-
9387 

De VVS verzoekt u dringend: de herinrichting 
van dit stuk Nassaukade zodanig aan te 
pakken dat de veiligheid, 
leefbaarheid én duurzaamheid met elkaar in 
balans gebracht worden; dat inrichting van de 
nieuwe GWO30 weg ontworpen wordt in 
samenhang met de geplande aanleg van de 
wandelweg langs de Singelgracht tussen Zaag- 
en Raampoort; en dat buurtbewoners via 
cocreatie/participatie nauw betrokken worden 
bij deze herinrichting van straat en wandelweg. 

Het college dankt alle inspreker(s) voor hun 
reactie. De suggestie valt buiten de scope van 
deze maatregel, maar is gedeeld met het 
betreffende organisatie-onderdeel.  
 
Bij invoering van 30 km/u in de stad passen we 
bebording en belijning aan en nemen we 
aanvullende maatregelen op een aantal 
risicovolle locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9075-
5498 

Vaak zijn de meeste insprekers tegen een 
bepaald plan, daarom besloot ik te reageren. Ik 
ben namelijk een groot voorstander van 
invoering van GOW30 straten.  
 
Het lijkt me véél veiliger voor voetgangers, 
fietsers en bromfietsers. 
Ik hoop dan ook van harte dat het plan wordt 
aangenomen in de gemeenteraad! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9096-
2995 

Graag zou ik als bewoner van De 
Roggeveenstraat zien dat er max 30 gereden 
mag worden in de Van Diemenstraat.  
Dit voor de veiligheid van de bewoners en de 
schoolgaande kinderen van basisschool De 
Zeeheld. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

9142-
0206 

Wat een geweldig plan, erg fijn dat Amsterdam 
naar de 30km gaat. Ik woon op het 
Barentszplein en zou het fijn vinden als de Van 
Diemenstraat ook in de 30km zone meegaat. Ik 
ervaar veel geluidsoverlast, vooral s’nachts 
wordt er vaak veel te gard gereden. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9144-
5177 

Ik reageer hier als bewoner en niet als 
ambtenaar. Ik vind het een onnodig plan. Het 
brengt alleen maar hinder en NIET meer 
veiligheid.  
 
(1) Voor de brave mensen die zich aan regels 
houden brengt het alleen maar hinder en veel 
vertraging.  
 
(2) De gemeente en politie handhaven niet of 
onvoldoende op plekken waar al max. 30 km/u 
geldt, zoals op de zogenaamde "fietsstraten". 
Daar zie je dat de aso's gewoon 50 of 70 km/u 
blijven rijden, ondanks alle borden. Ook 
snorfietsen en scooters. En ook 
gemeentvoertuigen! Ondertussen rijd je daar 
als fietser dus met schijnveiligheid, en zelfs 
met méér gevaar, nu daar ook geen getekende 
'fietspaden' meer staan die de afstand 
markeren die auto's tot een fietser moeten 
houden.  
 
(3) Ook op 'snorfiets naar de rijbaan' wordt 
helemaal niet gehandhaafd waardoor nu op 
fietspaden zoals Insulindeweg, Overtoom, 
Linnaeusstraat enzovoorts, weer volop 
snorfietsen rijden. Vaak ook met 40 of 50 km/u 
(ondanks blauwe nummerplaat en geen helm 
op). Kortom papieren maatregelen werken niet 
als er geen blijvende handhaving bij gedaan 
wordt.  
 
(4) Uit landelijk boetebeleid op snelheid blijkt 
dat boetes het beste werken. Zie hoe keurig 
iedereen 99 km/u rijdt op de A2. Op wegen 
zoals de Wibautstraat is 50 km/u niet onveilig 
en kun je gewoon handhaven met boetes. Net 
zo op de Raadhuisstraat waar taxi's met 70 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Amsterdam zet o.a. via een proef met camera’s 
in op het handhaven van snorfiets naar de 
rijbaan. 
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km/u scheuren. Camera's plaatsen en de 
gemeentelijke schatkist aanvullen.  
 
Kortom doe eerst eens een aantal maanden 
tests met boetes voor harder rijden dan 50 
km/u, óók op scooters! 
 
En handhaaf op snorfietsen die harder gaan 
dan 25 km/u en die op fietspaden rijden. Ik 
voorspel dat je al een scherpe daling gaat zien 
in het aantal ongevallen.  
Dan zijn van die rare plannen zoals 
slakkentempo en verkeersinfacten voor de hele 
stad, helemaal niet nodig. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9144-
7630 

Not only the drivers are to be blamed for the 
accidents. But 
drivers are the easiest target. 
How about putting registrations on each bike 
so they stop 
cycling through the red lights, cutting off the 
drivers, cycling 
against traffic just to name few. 
Electric bikes are extremely fast many cyclists 
become way 
too confident with their reckless behaviour. 
Pedestrians crossing the roads to catch the 
tram not checking 
the traffic - seen every single day. 
In rush hours I wish to be able to drive 30km - 
not possible. 
Perhaps Gemeente Amsterdam can also take 
above for 
consideration (?) 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag verkeersdeelnemers 
onderdeel van is. Voor fietsers en scooters 
nemen we verschillende maatregelen en 
voeren campagne. Zo loopt er op dit moment 
een proef met ledverlichting om rijden door 
rood tegen te gaan. Ook de scooters in de stad 
hebben onze aandacht. Recent (in oktober) is 
een proef gestart met camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9150-
1303 

Wij zijn heel blij met dit voornemen. Wij wonen 
aan de Ridderspoorweg met kleine kinderen en 
de auto’s rijden ondanks de recent geplaatste 
drempels veel te hard. Voor de veiligheid en 
minder geluidsoverlast zou dit een goede 
ontwikkeling zijn als de snelheid wordt verlaagd 
naar 30 km per uur. Met daarbij goede 
indicaties voor mensen die alsnog te hard 
rijden 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 
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9160-
7576 

ik ber ermee niet eens, het is volgens mij niet 
goed idee. Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9172-
5734 

Ik sta er vierkant achter in meer gebieden de 
maximum snelheid terug te brengen to 30 km. 
Vanwege de verkeersveiligheid, maar ook 
vanwege het veiligheidsgevoel. Het is erg 
vervelend als een automobilist of motorrijder 
eens lekker het gas opentrekt op een recht 
stuk en ik (meestal als fietser) op dezelfde weg 
aanwezig ben. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9194-
1501 

Eigenlijk moeten er in een stad geen auto’s 
rijden. 
Maar als het moet… heel langzaam 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. 
Circulatiemaatregelen en eenrichtingsverkeer 
horen hierbij. Dit zorgt voor meer ruimte voor 
ontmoeten en groen. Geheel autovrij zijn we 
terughoudend in, omdat dit leidt tot minder 
goede bereikbaarheid. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9197-
3520 

Ik ben sterk voorstander van het toepassen 
van een maximumsnelheid van 30 km per uur 
op zo veel mogelijk plaatsen in de stad. De 
gevolgen van een ongeval, voornamelijk voor 
fietsers en voetgangers, zijn bij 30 km 
aanzienlijk minder dan bij 50 km. Voorts zal het 
verkeer rustiger worden en verbetert de 
doorstroom. Het aantal verkeersslachtoffers in 
Nederland daalt sinds enkele jaren niet meer 
en aanvullende maatregelen, zoals de 
onderhavige, zijn noodzakelijk om een nieuwe 
daling te bewerkstelligen. Met deze maatregel 
zou Amsterdam een leidersrol vervullen die 
vermoedelijk op termijn navolging zal vinden in 
de rest van Nederland. Wel is van belang dat 
de maatregel ook daadwerkelijk wordt 
gehandhaafd. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

9202-
2956 

Het is een noodzakelijke maatregel om 30 km 
in te voeren omdat deze wegen nu gebruikt 
worden als sluipweg/snelweg en veel overlast 
en luchtvervuiling veroorzaken voor bewoners. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9203-
3698 

Het is erg positief dat er zoveel aandacht is 
voor het autoluw maken van Amsterdam. Ik zie 
het met blijde verwachting tegemoet, want ik 
woon aan een drukke doorgangsroute in het 
centrum van onze mooie stad. 
Intussen ervaar ik wel een forse toename van 
buitensporig grote en idem lawaaiierige auto's. 
Auto's die niet  op een parkeerplek passen en 
ook te breed zijn voor veel van de smalle en 
krappe straten en straatjes  van onze 17e 
eeuwse binnenstad en negentiende eeuwse 
wijken. De infrastructuur die ontworpen en 
berekend op paard en wagen en licht transport 
wordt nu gebruikt door 20 tons vrachtverkeer 
en personenauto's  van 3500kg met 350 pk. 
Dat dit niet alsmaar goed blijft gaan is te 
merken aan de kademuren die instorten, 
voortdurende noodzakelijke reparaties aan 
verzakt wegdek en daaronder liggende 
infrastructuur. 
 
Mijn VRAAG is de volgende: Is er in het beleid 
aandacht voor de maximaal aanvaardbare / 
toegestane overlast dat het verkeer de stad en 
zijn bewoners toebrengt? Is er een maximum 
aan gewicht, afmetingen, lawaai uitaatgas voor 
het verkeer in de stad? Mag je bijvoorbeeld 
met een SUV van 12 meter, 3500 kg en 1500 
pk ook de stad in? Mag je met ongestraft meer 
dan 100 decibel produceren met een voertuig? 
Het voorliggende voorstel om een maximum 
snelheid van 30 km/u voor bijna de hele stad in 
te voeren, zal in de trend van meer, grotere en 
lawaaierige voertuigen waarschijnlijk geen 
verandering brengen.  
Met 30 km/u kun je prima vol gas in de 1e 
versnelling met veel misbaar en lawaai in je 
SUV of op je cafe-racer (motorfiets zonder 
uitlaat) door de stad blijven scheuren. 
Het is waarschijnlijk nog geen 1% van de 
weggebruikers dat zich misdraagt. Deze 1% 
blijft bij 30km/u zeer waarschijnlijk net z veel 
overlast veeroorzaken. 
 
Een heel strakke HANDHAVING op lawaai, 
snelheid en asociaal weggedrag zou met bij de 
huidige 50km/u al heel veel verbetering geven. 
Deze handhaving dient dan vooral te 
geschieden op momenten dat van overlast 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Met de Agenda 
Amsterdam Autoluw neemt Amsterdam 
verschillende maatregelen om de stad verder 
autoluw te maken. Dit zorgt voor meer ruimte 
voor ontmoeten en groen. Geheel autovrij zijn 
we terughoudend in, omdat dit leidt tot minder 
goede bereikbaarheid. In Amsterdam is het 
verkeer de grootste bron van ernstige 
geluidshinder. De invoering van 30km/u in de 
stad is slechts één van de maatregelen die 
bijdragen aan het verminderen van 
verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid (2020) 
staan meer maatregelen om de geluidsoverlast 
verder te terug te dringen. Volg het beleid: 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-
organisatie/volg-beleid/stad-in-
balans/geluidsoverlast/ 
 
Dank voor uw suggestie. In het kader van 
Logistiek020 maken we nadere afspraken over 
de verduurzaming van de logistiek in de stad. 
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron 
van ernstige geluidshinder. De invoering van 
30km/u in de stad is slechts één van de 
maatregelen die bijdragen aan het verminderen 
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid 
(2020) staan meer maatregelen om de 
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In 
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in 
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd 
naar maatregelen tegen overlastgevende 
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken 
naar vereenvoudiging van de handhaving, 
bijvoorbeeld via slimme metingen of 
eenvoudiger controles. 
 
Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
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sprake is: s’nachts, in de weekeinden en op 
vrije dagen met mooi weer. 

instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9208-
0477 

Zag deze tekst: Op de vrije trambanen blijft de 
snelheid 50 km/u, ook als de rijbaan ernaast 30 
km/u is. 
Helaas is de vrije trambaan op de Nassaukade 
tussen de Kattenslootbrug en het Frederik 
Hendrikplantsoen een racebaan voor taxi's en 
politie. Ze rijden hier doorgaans 80 km per uur 
en snachts nog harder op de trambaan. Er 
wordt echt nooit gecontroleerd. Vrees dat dit 
door deze 50km regel niet gaat veranderen. 
Graag ook de trambaan 30km en controle op 
de snelheid. 

Vanwege doorstroming/reistijd van het OV 
maken we waar mogelijk uitzonderingen op de 
maximumsnelheid voor het OV. Zoals 
aangegeven is handhaving zeer belangrijk en 
daarom maakt dit nadrukkelijk onderdeel uit 
van het plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9211-
2262 

Na 35 jaar als ambulanceverpleegkundige in 
Amsterdam voel ik mij genoodzaakt te 
reageren op een artikel in de Amsterdam krant. 
Met stomme verbazing lees ik dat taxi’s 50 km 
per uur op de trambaan mogen rijden en de 
rest van het verkeer 30 km per uur. 
Geeft u de taxi’s optische geluidssignaal? 
Heeft u enig idee hoeveel doden en invaliden 
veroorzaakt zijn door taxi’s, mijn bescheiden 
mening is dat er echt niet over nagedacht is 
omdat in het verleden ik zal het maar kuilen 
noemen zijn gecreëerd op de trambaan door 
de gemeente om de snelheid van de taxi’s naar 
beneden te krijgen. 
Er is zelfs een tv programma aan gewijd u 
begrijpt voor mij onbegrijpelijk. 
Ik heb al lang de illusie niet meer dat mijn mail 
iets toevoegt, maar ik moest het even kwijt. 

Taxi's zijn een belangrijke vorm van aanvullend 
vervoer. Om die reden mogen taxi's met een 
ontheffing ook van de vrije tram- en busbaan 
gebruik maken. In dit plan wordt dit als 
uitgangspunt genomen. Daarbij wordt 
opgemerkt dat er geen bewijs is dat taxi's per 
gereden kilometer meer ongelukken 
veroorzaken. Het harde rijden is wel een 
aandachtspunt, waar ook nu al op wordt 
toegezien. In de Agenda Taxi wordt hier 
aandacht aan gegeven. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9214-
3155 

30Km per hour is ridiculous speed limit 
everywhere 

De verkeersveiligheid in Amsterdam moet 
beter. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. Dit past bij een 
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veilige en leefbare stad. Bereikbaarheid van de 
stad en een goede doorstroming van het 
verkeer blijven onverminderd belangrijk. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9223-
0798 

Ik merk het sinds ik ouder ben geworden. Ik 
heb wil dat mijn kinderen kunnen en leren 
fietsen in deze stad. Op dit moment zitten we in 
vicieuze cirkel, het is onveilig om te leren 
fietsen, kinderen worden daardoor met de auto 
naar school gebracht, het is vervolgens nog 
onveiliger in de stad waardoor weer meer 
kinderen stoppen met fietsen en overgaan op 
de auto.  
 
Enfin naast nog veel meer andere zaken. 
Bruggen (belasting), het teruggeven van de 
stad (minder blik) en duurzaamheid.  
 
Ik hoop trouwens niet dat dit alleen geldt voor 
de historische binnenstad. Juist in west, Noord 
en andere delen wonen veel gezinnen.  
 
Amsterdam 

Bedankt voor uw reactie. Voor alle straten is 
gekeken of de snelheid redelijkerwijs naar 30 
km/uur kan (afwegingskader). Ook in 
'buitenwijken' gaan een flink aantal straten naar 
30 km/uur. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9248-
7773 

Namens 26 bewoners van de Prins 
Hendrikkade verzoeken wij de Gemeente met 
klem om voor onze kade de maximum snelheid 
van 30 km/u in te voeren. Wij verwijzen hierbij 
naar een eerdere reactie die bij de Gemeente 
is ingediend (zie de bijlage) 

Het college heeft de ambitie dat ook de Prins 
Hendrikkade uiteindelijk 30 km/u wordt. Bij 
herprofilering is dit dan ook de ontwerpopgave. 
Op dit moment wordt echter nog gekozen voor 
een uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9260-
1741 

Niet in heel Mokum 30 km! Dan blijven 
sommige straten, waar verkeer goed door kan 
rijden, veel te lang 'hangen' in hun 
uitlaatgassen. 

Vooralsnog verwacht het college dat met de 
invoering van 30km/u de wettelijke norm voor 
uitstoot niet overschrijden. De doorstroming 
van het verkeer blijven we monitoren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9264-
0824 

Goed plan, 30 km per uur in de gehele stad. 
Graag ook in de hoofdstraten, zoals de 
Weesperstraat, omdat: 
- fietsers en voetgangers de Weesperstraat 

Het college heeft er nu voor gekozen een 
aantal uitzonderingen te maken op grond van 
logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 
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kruisen zonder stoplicht 
- auto's en motoren veel harder rijden dan 50 
- het veel lawaai en stank veroorzaakt 
Uit onderzoek blijkt dat het merendeel door de 
Weesperstraat geen bestemmingsverkeer is. 
Dwing deze auto's naar de A10, o.a. door de 
max snelheid naar 30 km/h te verlagen. 

dit uitpakt en stellen waar nodig de 
uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 
om de Weesperstraat te verbeteren. Het 
weghalen van een rijbaan en het op termijn 
pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 
stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 
een 2x2 straat is, houden we vast aan het 
opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 
logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 
(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 
voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 
optie op het moment dat de Weesperstraat 
meer een stadsstraat wordt, zoals in de 
Verkenning Oostelijke Binnenstad is 
opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9265-
8311 

Lijkt mij een heel slecht idee! De meeste 
elektrische fietsen gaan harder! Op sommige 
kleinere straten is het wellicht een goed idee, 
maar op doorgaande wegen zal het voor nog 
meer opstoppingen zorgen! En. Wat te denken 
van de vervuiling. Die zal alleen maar 
toenemen. Lijkt mij niet erg milieu vriendelijk. 

Met 30 km/u in de stad gaan we het aantal 
ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken) Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9287-
3939 

Goed plan. Graag ook aandacht voor grote 
vrachtwagens in de stad. Die zorgen ook voor 
onveilige situaties. 

We zijn het eens met deze constatering. Om 
die reden is hier ook veel aandacht voor in de 
verkeersveiligheidsaanpak, onder andere door 
opstelstroken voor fietsen, dodehoekspiegels 
en aandacht voor de dode hoek van 
vrachtauto's. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9298-
8723 

Kunt u het gedeeltes Houtmankade-> 
zoutkeetsplein->Barentzstraat/-plein en van het 
zoutkeetsplein naar planciusstraat ook 
aangeduid worden als 30km zone? 
Er wordt hier maar al te vaak zeer hard 
gereden, met name het gedeelte vanaf de 
placiusstraat richting bocht 
zoutkeetsplein/barentzstraat en vanaf de hoek 
houtmankade/zoutkeetsplein richting 
barentzstraat. 
Voor dit gebied is al eerder aangevraagd of er 
goede aanduiding 30km zone kan komen. 
Er spelen veel kinderen op het zoutkeetsplein 

Bedankt voor uw reactie. Wij hebben het 
nagekeken. Het gedeelte Houtmankade 
richting Zoutkeetsplein en Barentzstraat-/plein 
is 30 km zone. Als er geen 30 km zone borden 
staan, dan worden deze geplaatst. 
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en uiteraard ook in de zuyderspeeltuin. Voor 
hen zou het sowieso veiliger zijn een 30km 
zone te krijgen. 
en voor de buurt ook heel fijn en veiliger. 
Oversteken of fietsen in dit gebied is een 
drama. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9306-
1683 

Als de gemiddelde snelheid 45 km/u is op de 
Ridderspoorweg in Noord dan zijn er 
uitschieters naar beneden en naar boven. Met 
name naar boven is verontrustend. Dat horen 
wij als we op het balkon zitten, met name als 
de snelle auto's over de brug op de 
Ridderspoorweg hard rijden.  
Bij het oprijden vanuit de Papaverweg het 
kruispunt met de Ridderspoorweg is tegelijk 
naar voetgangers, fietser en auto's uit drie 
verschillende richtingen kijken. Dat is dus op 9 
soorten verkeer letten. Als auto's dan snel 
rijden, geeft dat het gevoel geluk te hebben als 
het oprijden zonder ongelukken is gebeurd. ik 
beveel van harte aan om de snelheid te 
verlagen naar 30 km. 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9336-
5524 

Lijkt me een prima plan. 
Nu nog de volledige ring A10 naar de 80 km. 

Bedankt voor uw steun voor het plan. De 
maximumsnelheid op de Rijksweg A10 is een 
bevoegdheid van het Rijk. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9364-
9987 

Voor de veiligheid van de kinderen. Daarom 
stem ik voor 30km. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9365-
2554 

Ik ondersteun deze actie van verlaging van 50 
naar 30 km. Dit is een kinderrijke woonbuurt 
geworden en er wordt dagelijks vaak erg hard 
gereden, even extra gas gegeven, ook veel 
door motorrijders 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9367-
8768 

Ik ben tegen dit plan om een aantal redenen: 
Het wordt levensgevaarlijk als de bus, de tram 
en taxi's 50 mogen en de weg ernaast 30 km/u 
is.  
Als je ziet hoe langzaam auto's nu bij een 
stoplicht optrekken en er dus maar een paar 
auto's door kunnen gaat dat nog extra lang 
duren. Al die auto's staan dan langer te draaien 

Het college heeft kennis genomen van uw 
reactie. Met 30 km/u in de stad gaan we het 
aantal ongelukken en vooral de impact van die 
ongelukken verminderen. De snelheid van 
30km/u zorgt ook voor een betrouwbaarder 
verkeersnetwerk (rustiger verkeer en minder 
ongelukken). Dat maakt ook gezamenlijk 
gebruik door de verschillende 
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en leveren weer meer uitstoot op. 
Voor de bewoners binnen de ring zal dit niet 
veel problemen geven, maar de bewoners 
buiten de ring, waar ook nog eens het 
openbaar vervoer weggehaald is, zoals in 
Geuzenveld, is dit een ramp. Van uit mijn huis 
naar het Science park is de kortste reistijd 
ongeveer 1 uur. Daarin is inbegrepen een 
looptijd tussen de 15 en 22 minuten. Dan pak 
ik toch liever de auto, dan ben ik er comfortabel 
in 20 minuten.  
Dit lijkt mij de zoveelste beslissing die er louter 
vanuit gaat om de automobilist te pesten. 

verkeersdeelnemers mogelijk. De 
verkeersdrukte in de stad zal als gevolg van de 
maatregel ook verbeteren, omdat er meer 
verkeer over de ring gaat. Om er voor te 
zorgen dat nood en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden 
blijven er nog steeds een aantal wegen 
50km/u. Doorstroming is op die wegen nog 
steeds een belangrijk criterium. In de praktijk 
zal het plan zeer beperkt leiden tot iets langere 
reistijden. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9379-
9834 

Drukke gevaarlijke weg tussen park en 
woonhuizen: met 30 km max  
1. Veiliger 
2. Beter voor milieu 
3. Beter voor gezondheid bewoners 
 
Een must! 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9383-
9185 

Mijn reactie is het volgende: 30 km/uur vind ik 
wel uitstekend maar niet overal. Waar men ook 
maat regelen tegen moet nemen is het zonder 
licht of met geen goede verlichting op een fiets 
rijden. is eveneens brood nodig. Dat zal zeer 
zeker leiden tot eveneens minder zware 
ongelukken en het geen richting aangeven 
door de fietser is ook een doorn in het oog van 
de automobilist maar ook in het oog van een 
fietser die het wel doet. Om nog niet te spreken 
over het door het rode stoplicht rijden. Zelf ben 
ik nu 81 jaar en rijd nog steeds met veel plezier 
in mijn auto en op de fiets. Mijn plezier zal nog 
veel groter worden, wanneer de verkeersregels 
veel meer aangescherp en gehandhaafd 
worden. Vooral betreffende de fietsers. 

Amsterdam heeft een bredere fiets, voetganger 
en verkeersveiligheidsaanpak, waar ook het 
gedrag onderdeel van is. Voor fietsers en 
scooters nemen we verschillende maatregelen 
en voeren campagne. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook de scooters in de 
stad hebben onze aandacht. Recent (in 
oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9385-
0570 

Gelieve 30km/u in de Van Diemenstraat te 
realiseren - 50km/u is niet realistisch en zeer 
gevaarlijk voor zowel weggebruikers als 
overstekers. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
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deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9394-
5097 

Hierbij spreek in mijn steun uit voor het 
beleidsvoornemen 30 km/uur in de stad; in het 
bijzonder op de Ridderspoorweg en de 
Christoffelkruidstraat in Noord(!) 

In het plan 30 in de stad is de Ridderspoorweg 
al opgenomen als een van de wegen die naar 
30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering 
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9421-
2802 

In de plannen van de gemeente om de 
maximumsnelheid op veel plekken in 
Amsterdam naar beneden te brengen, zal ook 
de as Bos en Lommerweg – Bos en 
Lommerplein – Burg. De Vlugtlaan grotendeels 
naar 30 km/h gaan. Bij het Bos en 
Lommerplein zal het wel  
50 km/h blijven. Dit is, op zijn zachtst gezegd, 
een opmerkelijke keuze. 
 
Het stuk weg waar gekozen wordt om 50 km/h 
te handhaven, is slechts 100 m lang. Op deze 
100 m bevinden zich drie kruispunten die met 
verkeerslichten geregeld worden. Er zijn 
diverse voorsorteervakken, borden die 
automobilisten in de juiste richting moeten 
dirigeren en veel afslaand verkeer. 
Automobilisten moeten over een zeer korte 
afstand diverse beslissingen maken, terwijl ze 
ook op al het andere verkeer moeten letten. 
Terwijl automobilisten het al druk hebben met 
de verkeerslichten en voorsorteren, is dit ook 
nog eens de grens van de milieuzone en 
worden ze gewaarschuwd voor scooters op de 
rijbaan. Zeker bestuurders die hier niet bekend 
zijn, zullen veel van deze verkeersborden 
missen in alle drukte. 
 
Dat de verkeerssituatie bij het Bos en 
Lommerplein voor veel automobilisten 
onoverzichtelijk is, uit zich in de vele auto’s die 
op het laatste moment nog van voorsorteervak 
wisselen en ook regelmatig moeten keren: 
veilig is anders. Een maximum snelheid van 50 

Het college dankt de inspreker voor deze 
rectie. Alle op-/afritten van de A10 sluiten aan 
op een 50 km/u weg en gaan daarna eventueel 
over op een 30 km/u weg. Dit geeft een 
logische afbouw van de snelheid. Wij hebben 
opnieuw gekeken naar het Bos- en 
Lommerplein en hebben besloten om hier 30 
km/u in te voeren, omdat dit logischer is. Het 
Bos en Lommerplein nemen we in de kaart op 
als 30 km/u. 
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km/h wordt, gelukkig, nu al door het overgrote 
deel van het gemotoriseerde verkeer niet 
gehaald. Het zal de overzichtelijkheid van de 
verkeerssituatie niet ten goede komen, als de 
maximum snelheid op het Bos en Lommerplein 
niet mee verandert, terwijl deze bij de 
omliggende straten naar 30 km/h wordt 
teruggebracht. 
 
Het is daarom mijn stellige overtuiging dat 
niemand, zelfs niet de automobilisten, gebaat 
is bij 50 km/h op het Bos en Lommerplein. Nu 
niet en in de toekomst zeker niet. 
 
* Bijgevoegd een foto van het Bos en 
Lommerplein. Hier is goed op te zien hoe druk 
het daar is en het geeft een indruk van de vele 
verkeersborden en verkeerslichten. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9432-
6469 Graag ook de willemsparkweg 30 km zetten. De Willemsparkweg is in het plan '30 in de 

stad' opgenomen als 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9455-
0064 

Hierbij ontvangt u onze ferme steun voor uw 
beleidsvoornemen ’30 in de stad’, zowel 
vanwege betere veiligheid als ook betere 
leefbaarheid. In uw plan wordt per januari 2023 
de Wibautstraat echter nog geen 30km straat. 
Dat is echt een omissie. De redenen die u 
hiervoor aanvoert kunnen ook worden 
ondervangen. 
 
Het verkeersaanbod op de Wibautstraat is 
momenteel groot, te groot. De Wibautstraat is 
nu een 2x2, 4 baansweg. Deze inrichting 
nodigt de weggebruiker niet uit tot rustig rijden. 
Bij deze inrichting geeft de politie aan ook niet 
op 30km te kunnen of willen handhaven. 
Een groot deel (tot circa 50%) van het verkeer 
over de Wibautstraat is verkeer dat geen 
specifieke bestemming in de stad heeft. Dat is 
in onderzoeken van de gemeente vastgesteld. 
Onderzoeken van de gemeente prognosticeren 
ook dat het instellen van een 30km limiet hier 
tot een sterke reductie van de 
verkeersintensiteit zal leiden: veel 
weggebruikers kiezen dan een alternatieve 
route (buitenom) of alternatieve vervoerswijze 
(fiets, OV). 
 
U heeft aangegeven in het kader van ’30 in de 
stad’ geen grote infrastructurele investeringen 
te kunnen doen. Dat is jammer maar (ook) in 
het geval van de Wibautstraat overkomelijk. 
Met bebording, belijning, noppen en iconen kan 
in iedere rijrichting 1 rijbaan worden 

Bedankt voor uw steun voor het plan. In dit 
kader is er specifiek voor gekozen alle wegen 
in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
wegen met 2x2 rijstroken). Op basis van de 
huidige inrichting (deels bebouwing op afstand, 
2x2, oversteken geconcentreerd bij kruispunten 
met verkeerslichten) is de Wibautstraat in het 
plan als 50 km/u weg opgenomen. 
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gereserveerd voor ‘logistiek’ (> 4 ton asdruk) + 
100% e vervoer + OV. De andere rijbaan is 
dan beschikbaar voor overig verkeer (personen 
auto’s, motoren e.d.). Met de verwachte 
reductie van verkeersaanbod vanwege 30km 
en deze functionele scheiding worden de 2 
voornaamste beperkingen (inrichting en 
handhaafbaarheid) ondervangen. 
Dit is een prima alternatief om ook op de 
Wibautstraat 30km in te kunnen voeren, om 
ook de Wibautstraat in januari 2023 een stap te 
laten maken naar een veiliger straat met een 
betere leefomgeving. 
Parallel aan uw beleidsvoornemen ’30 in de 
stad’ investeert u veel middelen in de 
KnowledgeMile, in het KnowledgeMilePark 
(KMP). Vergroening komt pas echt tot haar 
recht als de Wibautstraat en ook de overige 
straten van de Wibautas, geen racebaan meer 
zijn. Vergroening betekent bijvoorbeeld dat met 
plantenbakken dicht op de rijbaan, ook de 
weggebruikers wordt getoond: u bevindt zich in 
een leefomgeving. 
 
Wij nodigen u zeer uit ook van de Wibautstraat 
een 30km straat te maken per januari 2023. 
Het komt sowieso tegemoet in het kader van 
veel bestuurlijke toezeggingen die al langdurig 
zijn gedaan, het maakt alle weggebruikers 
vanaf het Prins Bernardplein duidelijk: 30 is de 
norm, het is praktisch goed uitvoerbaar zonder 
grote uitgaven. 
Bovenal: het verbeterd de veiligheid en de 
leefomgeving voor bewoners, bedrijven en 
bezoekers rond de Wibautstraat. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9457-
6807 

Zoveel mogelijk autoluwe straten in de 
binnenstad! Wordt Amsterdam mooier, schoner 
en gezelliger van. 30KM/H door de hele stad 
zou ook een hele goede verbetering zijn. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9527-
3452 

Dag, zeer blij dit te lezen. Met 2 kinderen die 
een stuk moeten fietsen nu naar school en 
straks verder weg naar de middelbare school. 
Wij wonen in de Bankastraat (indische buurt) 
waar ik nu tot mijn verbazing, op de site 
maps.amsterdam.nl lees dat de huidige max 
snelheid 30 km per uur is. Recentelijk heb ik 
contact gehad met de wijkagent om een 
oplossing te bespreken voor het vreselijk harde 
rijden in de straat. Hij zei me dat er nou 
eenmaal 50 km per uur gereden mocht worden 
in onze straat. Nu begrijp ik dat dat niet klopt. 
Of er is tenminste onduidelijkheid over. Mijn 
advies; communiceer vooral heel goed waar je 
welke max snelheid hanteert. Hier in de buurt 

Dank voor uw suggestie. Communicatie over 
de maximumsnelheid is een belangrijk 
onderdeel van de aanpak. De Bankastraat is 
overigens 30 km/u. 
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zijn er vrijwel geen borden te vinden wat het 
harde rijden mogelijk deels verklaart. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9527-
4571 

Tjonge jonge kunnen jullie niet eens wat 
anders verzinnen dan automobilisten pesten. 
Plaats gewoon borden met 30 in straten waar 
meer veiligheid moet komen. Klaar is kees, en 
goedkoper ook. Maar nee het moet weer geld 
kosten. ( VERGADEREN, PLANNEN MAKEN, 
MENSEN DIE MAANDEN BEZIG ZIJN.) dat 
zijn onnodige kosten. 
 
Ga weer parkeerhavens invoeren. Dan kunnen 
wij onze auto weer kwijt voor de deur. En maak 
parkeren goedkoper. Dat loopt de spuigaten 
uit. 

Deze maatregelen zijn bedoeld om de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid in de hele 
stad te vergroten. 
 
Dank voor uw suggestie. Met de Agenda 
Amsterdam Autoluw verminderen we de ruimte 
voor parkeren op straat vooral om de ruimte 
voor groen, ontmoeten, fiets, OV en 
voetganger te vergroten. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9528-
1874 

De gemeente heeft het over deze maatregels , 
maar voordat dit ingaat , ga eens zeer zwaar 
optreden tegen de fietsers (rood licht)en 
scooters helmplicht) ik maak veel km in de stad 
voor mijn werk , en zie (bijna) nooit een fietser 
bij het stoplicht stoppen ,zie zoveel scooter 
rijders op fietspad zonder helm rijden , verbied 
snorfietsen ! Gewoon allen normale scooters 
met helmplicht , de vele fietsers betrokken bij 
ongevallen rijden op electric fietsen die 
minimaal 25 tot 45 km p.u rijden , hou eens op 
met automobilisten en motor rijders pesten , 
elektrische auto prima maar maak dan ook dat 
deze electrische voertuigen normaal kunnen 
parkeren en opladen , van mij part sluit je het 
hele centrum voor brandstof auto’s ,maar zorg 
dan dat electrische auto normaal kunnen 
parkeren en opladen in het centrum ! Of van 
mij part vanaf 2025 alles alleen elektrisch ,of 
waterstof voertuigen,dus ook vrachtverkeer 
,scooters , taxi’s, openbaar vervoer , en dan 
geen normaal vervoer binnen centrum ring!! En 
geen buitenlandse kentekens meer in centrum 
, allemaal buiten Amsterdam parkeren en met 
openbaar vervoer of taxi’s (elektrisch) naar 
hotels laten brengen en geen uitzonderingen !!! 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers dan de automobilist 
onderdeel van is. Voor fietsers nemen we 
verschillende maatregelen en voeren 
campagne over de noodzaak van regels zoals 
bijv rijden zonder telefoon in de hand en 
wachten op groen licht. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook voor educatie en 
kennis van verkeersregels is aandacht. De 
jonge schoolgaande verkeersdeelnemers 
krijgen al vanaf de basisschool verkeersles en 
leggen een fietsexamen af. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9536-
5022 

Stem voor 30 km scheepsbouweg / 
werktuigstraat 

In het plan 30 in de stad is de 
Scheepsbouwweg al opgenomen als een van 
de wegen die naar 30km/uur gaan. Met het oog 
op de invoering van 30km/u bereidt de 
gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
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maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9548-
8275 

In Amsterdam is handhaven van bestaande 
regels het probleem. Nieuwe regels en 
beperkingen invoeren als bestaande niet 
worden gehandhaafd, leiden vooral tot 
ergernis, en willekeur. Het bellen en appen op 
de fiets is na invoering even gecontroleerd, 
maar nu helemaal niet meer. Fietsers en 
Scoorters gaan tegen het verkeer in, buiten de 
juiste paden, al bellend en append zonder 
enige beperking en zicht op het verkeer.  
 
Ik zie niet hoe een 30km in Amsterdam nu 
gehandhaafd gaat worden. Een enkele nette 
automobilist gaat zich er aan houden, maar die 
reed daarvoor waarschijnlijk ook al veilig. 
Anderen, en ook taxi's zullen even op 
FlitsMeister kijken en er dan geïrriteerd langs 
scheuren waardoor de voorspelbaarheid 
afneemt en de onveiligheid juist toeneemt.  
 
Kortom, verkeersveiligheid is beter gediend 
met handhaving huidige regels. 
 
Veel auto's en ook vrachtauto's rijden helemaal 
niet lekker bij 30km/u (keuze versnelling). 
Alleen een automaat of Electrische auto weet 
hier goed raad mee. De vraag is of bussen en 
trams zich hier ook aan moeten gaan houden. 
Dat levert weer een nieuwe probleem van 
onverwachte snelheidsverschillen op. 

Met het oog op de invoering van 30 km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Bij de invoering van de maatregel monitoren 
we ook op mogelijke effecten. Vooralsnog is de 
verwachting van het college dat de 
verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert. En zal 
door de invoering van 30km/u in de stad de 
wettelijke norm voor uitstoot niet overschreden 
worden. Wegen waar we effecten op de 
luchtkwaliteit verwachten worden gemonitord. 
Als stad werken we met Actieplan Schone 
Lucht aan meer maatregelen om de uitstoot in 
de stad verder terug te dringen en ook de 
ontwikkeling van schonere motoren gaat in de 
nabije toekomst een belangrijk verschil maken. 
Ook op andere onderwerpen zoals het 
openbaar vervoer en rijgedrag monitoren we 
de effecten. We overleggen met vervoerders 
en zetten waar nodig extra middelen in om 
rijgedrag te veranderen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 



 

416 

  

9571-
1511 

Geachte, 
 
Een verlaging van 50 naar 35 km p/uur lijkt mij 
een acceptabeler en meer te pruimen 
overgang. Een dergelijke snelheid zou mogelijk 
tot meer draagvlak leiden.  
Aanvullend zou de gemeente meer 
verkeersdrempels kunnen plaatsen.  
De snelheidsbeperking zou ook dienen te 
gelden voor gemotoriseerd en electrisch 
verkeer. Te denken valt aan Scooter achtige 
mobielen, en electrische (bak)fietsen. 

Voor een snelheid van 30 km/u is gekozen, 
omdat uit de wetenschap blijkt dat bij deze 
snelheid dodelijk letsel nagenoeg niet 
voorkomt. Daarnaast is op dit moment 35 km/u 
als maximumsnelheid geen mogelijkheid in de 
wet. Amsterdam kan daar niet van afwijken. De 
maximumsnelheid geldt voor alle 
weggebruikers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9583-
6260 

Goed idee om 30 km inte voeren Op veel 
plekken zoals de grahten is 30 km nog veel te 
hard 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9604-
1878 

De overlast op Weesperplein is enorm. Auto’s 
en motoren gebruiken het als racebaan of om 
te laten horen hoe luid hun uitlaat klinkt. 

Het college heeft er nu voor gekozen een 
aantal uitzonderingen te maken op grond van 
logische verkeerskundige afwegingen, zoals 
2x2 rijbanen. We gaan in de praktijk kijken hoe 
dit uitpakt en stellen waar nodig de 
uitgangspunten bij. We zetten als stad stappen 
om de Weesperstraat te verbeteren. Het 
weghalen van een rijbaan en het op termijn 
pilotten van een knip zijn daarin belangrijke 
stappen. Zolang de Weesperstraat grotendeels 
een 2x2 straat is, houden we vast aan het 
opgestelde kader dat stelt dat 30 km/u geen 
logische snelheid is. Voor de Weesperstraat 
(2x2 rijbanen) wordt nu geen 30 km/u 
voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een 
optie op het moment dat de Weesperstraat 
meer een stadsstraat wordt, zoals in de 
Verkenning Oostelijke Binnenstad is 
opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9615-
2400 

Met ontsteltenis nam ik kennis van uw voorstel 
de automobilist in onze stad nog meer te 
treiteren. Het mogelijk verlagen van de 
maximum snelheid op veel wegen in de stad is 
uiteraard aantoonbaar iets veiliger. Maar als u 
helemaal van verkeersongelukken af wilt zijn 
zou het advies om toch vooral thuis te blijven 
nog beter passen. Enfin, we sluiten niks uit 
binnen de huidige betutteling die deze stad 
ondergaat. Amsterdam is een stad die goed 
bereikbaar is met de auto en ik snap eerlijk 
gezegd niet dat er continu beleid wordt bedacht 
en uitgevoerd om dat moedwillig te 
veranderen. Er lijkt sprake van een ideologie 
die koste wat het kost moet worden 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Amsterdam werkt continu 
aan het verbeteren van OV-verbindingen. 
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doorgevoerd. Uw voorganger was al aardig 
bezig door het verdubbelen van het 
parkeertarief, en nu trekt u deze lijn door. 
Graag zou ik u adviseren om deze tijd en 
moeite nu vooral te steken in beter en 
betaalbaar OV. Dat draagt evengoed bij aan 
uw doelen, zonder dat daarbij de automobilist 
telkens in zijn vrijheid beperkt moet worden. 
Een korte analyse naar persoonlijk voorbeeld. 
Ik woon zelf al jaren in de stad, en dankzij de 
goede en veilige fietsvoorzieningen pak ik voor 
alle korte afstanden als vanzelfsprekend de 
fiets. Beter kan niet. Voor de langere afstanden 
(langer dan 15 min fietsen) kies ik vaak voor de 
auto. 
 
Dit toont drie dingen aan; 1. Het is in deze 
wereldstad zeer prettig en veilig per fiets door 
het verkeer te bewegen (een unicum in de 
wereld durf ik haast te zeggen). 2. Van een 
verkeersprobleem is deze stad voorlopig geen 
sprake. De wegen in Amsterdam rijden zelfs in 
de spits voor een grote stad erg goed door. 
(totaal anders dan de immense files die je in 
andere wereldsteden vaak treft) 3. Het OV is 
op vrijwel alle afstanden een trager alternatief. 
Wanneer het kostenplaatje dan extreem in het 
voordeel van het OV zou uitpakken zou dat 
mogelijk nog een reden zij het OV als 
gelijkwaardig alternatief te zien. Maar dat is 
niet het geval. Hoe kan het toch dat het 
parkeertarief zo exorbitant kan stijgen maar er 
van eenzelfde rigoureuze prijsdaling in het OV 
geen sprake is? Samengevat, ik hoop dat de 
kern van mijn boodschap (tussen de emotie 
door) overkomt, en sterker nog dat u daarbij 
ook reflecteert op de weg die ons huidige 
stadsbestuur lijkt ingeslagen. Het is niet nodig 
het autoverkeer in de stad aan banden te 
leggen. Het is niet nodig deze stad verder te 
betuttelen door extreme parkeertarieven, 
verlaging van de maximum snelheid en 
vreemde hunker naar een autoluwe stad. We 
kunnen de doelstellingen die u heeft ook 
bereiken door niet te focussen op wat we 
kunnen afpakken of wegnemen, maar door 
vooral te focussen op het bieden van goede 
(en zo u wilt, groene) alternatieven. Uiteraard is 
die route uitdagender en vraagt deze wellicht 
om meer kunde en innovatie dan er op dit 
moment binnen het ambtelijke apparaat 
aanwezig is. Maar ik ben er van overtuigd dat 
die keuze loont, voor de wethouder voor de 
duurzame activist, voor de hardwerkende 
automobilist, ja zelfs voor de toerist. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9631-
5883 

Deels, ja. 
Ik woon in een 30km zone, daarvan mogen er 
best meer bij. 

In dit kader is er specifiek voor gekozen alle 
wegen in het stedelijk gebied naar 30 km/u te 
brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a. 
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Maar doorgaande wegen graag 50km 
aanhouden. 
 
En wat betreft handhaving, o.a. fietsers 
verplichten de verkeersregels te volgen. 

wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een 
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande 
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college 
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in 
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u 
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is 
op die wegen nog steeds een belangrijk 
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt 
leiden tot iets langere reistijden. 
 
Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor 
fietsers en scooters nemen we verschillende 
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er 
op dit moment een proef met ledverlichting om 
rijden door rood tegen te gaan. Ook de 
scooters in de stad hebben onze aandacht. 
Recent (in oktober) is een proef gestart met 
camerahandhaving. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9655-
4164 

Tegen de 30 km snelheids maatregel in 
Amsterdam Het college neemt kennis van deze reactie. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9658-
8120 

De basisschool van onze kinderen Casper en 
Lotte (2 en 4 jaar oud) ligt aan de Van 
Diemenstraat. De verkeer daar is heel 
gevaarlijk voor kleuters en kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Daarom willen wij als gezin 
onze stem ervoor uitbrengen dat de Van 
Diemenstraat vanaf 2023 ook naar de 30km/u 
moet. 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9669-
0703 

1) Er zullen altijd verkeersongelukken zijn, zelfs 
bij 30 km/h; accepteer dat het leven niet 
risicoloos is.  
2) Bij 30 km/h aanzienlijk meer verbruik dan bij 
50 km/h, dus meer emissie!  
 
4) Slechtere doorstroming, dus langere reistijd 
en (wederom) meer emissie. 
Ergo, 30 km/h is een slecht plan! 

Het college accepteert niet dat het aantal 
verkeersongelukken zo blijft of zelfs hoger kan 
worden. De verkeersveiligheid in Amsterdam 
moet beter. Met 30 km/u in de stad gaan we 
het aantal ongelukken en vooral de impact van 
die ongelukken verminderen. Dit past bij een 
veilige en leefbare stad. Om dit voor elkaar te 
krijgen moeten we inderdaad ook zorgen de 
automobilist zich aan de snelheid gaat houden. 
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3) Zijn de verkeersongelukken niet vooral 
veroorzaakt door bestuurders die 50 km/h aan 
hun laars lappen..? Dus, beter handhaven 
en/of passende verkeersdrempels inbouwen. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten 
van wegen doen we niet bij invoering. Wel 
kijken we of kleine aanvullende maatregelen, 
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen 
nodig zijn op een aantal locaties. 
 
Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Met bebording en 
markering maken we duidelijk wat de 
toegestane snelheid is. Het volledig 
herinrichten van wegen doen we niet bij 
invoering. Wel kijken we of kleine aanvullende 
maatregelen, zoals drempels, ribbelstroken of 
versmallingen nodig zijn op een aantal locaties. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9701-
8826 

Ik ben zeer tegen dit plan. Ik heb een auto voor 
mijn werk, en heb alle begrip dat er bepaalde 
gebieden 30 KM zones worden, maar dit plan 
gaat écht veel te ver. Ik betaal mij blauw aan 
een dure hypotheek en heb dit werk en dus 
auto gewoon nodig. Met deze aanpassing 
wordt de frustratie alleen maar groter onder de 
automobilisten.  
 
verlaging van de snelheid heeft niets te maken 
met minder verkeersongelukken. Verbeter de 
gevaarlijke kruispunten en sommige wegen 
van de stad; DAT scheelt mensenlevens.  
 
Maar dit plan zorgt alleen maar voor meer 
frustratie en dus opgefokt verkeer waardoor er 
alleen maar meer ongevallen zullen komen. 

Naast het plan '30 in de stad' werken we ook 
aan de aanpak van gevaarlijke kruispunten en 
routes. Wij verwachten met het plan '30 in de 
stad' een flinke verbetering van de 
verkeersveiligheid te kunnen realiseren. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9710-
0711 

Eens! Ook graag voor de straat Noordzijde bij 
de Sloterplas; daar wordt vaak harder dan 50 
gereden terwijl er veel kinderen zijn, honden 
lopen, veel uitlaatgassen niet goed zijn voor de 
natuur daar. 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Gelet op het 
afwegingskader en geen stedelijke omgeving 
zien wij geen aanleiding om op deze locatie 30 
km/u in te voeren. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

9730-
3803 

Ben voor verlaging van de maximale snelheid 
voor de gehele stad binnen de ring. 

Met voorliggend plan worden de meeste wegen 
binnen de ring A10 30 km/u. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9734-
0114 

Ik ben blij met de plannen voor het beperken 
van de maximumsnelheid. 
 
Twee opmerkingen: 
(1) Kan de Joan Muyskensweg ten zuiden van 
de Utrechtse Brug niet ook 30km/uur krijgen? 
Daar is een veel gebruikte oversteek voor 
fietsers en voetgangers vanaf de Jan 
Vroegopsingel die nu niet veilig is. 
(2) Kunnen binnenstraten in de Noord-Pijp 
(zoals Tweede Jan Steenstraat) niet allemaal 
15km/uur krijgen als maximumsnelheid? 15 
past beter bij de inrichting dan 30 en is veel 
veiliger. 

Voor de Joan Musykenweg geldt dat een 
lagere snelheid nu niet aan de orde is. 
Daarnaast zal de ontwikkeling van 
voorzieningen aan één kant van de weg 
plaatsvinden. Het kader stelt dan dat dit een 
uitzondering is op de invoering van 30 km/u. 
Dat lijkt ook hier logisch om te doen. Een 
snelheid van 15 km/u wordt op dit moment 
geassocieerd met woonerven. Binnen de 
categorie erftoegangswegen kennen we 
‘gewone’ 30 km/u straten en erven 
(stapvoets/15 km/u). Omdat er bij diverse 
(her)inrichtingen van straten de wens is voor 
een sterk autoluwe inrichting die, nog meer dan 
bij een ‘gewone’ 30 straat is gericht op 
verblijven, werken we vanuit de 
Puccinimethode aan een nieuw type straat: de 
‘buurtstraat <30’. Deze uitwerking doen we in 
nauw overleg met de ontwerpers van de Frans 
Halsbuurt en wordt naar verwachting nog dit 
jaar opgenomen in het Handboek Rood van de 
Puccinimethode. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9735-
9294 

Goed plan, beter laat dan nooit.  
 
Maar iedere maatregel is zinloos als er niet 
gehandhaafd wordt. Zonder obstakels aan te 
brengen in de 30 km. wegen zullen de 
gebruikers zich hier zowiezo niet aan houden. 
 
Ik vraag me af of trams wel 50 km. te laten 
rijden niet levensgevaarlijk is. 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
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ook op (elektrische) fietsers. 
 
De uitzonderingen voor het OV zijn elementen 
waar we na invoering goed naar gaan kijken, 
ook op het gebied van verkeersveiligheid. Op 
dit moment geldt deze uitzondering al voor de 
tram in de Sarphatistraat. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9739-
7785 

Eindelijk gaat er iets gebeuren. Maar alles 
staat of valt met handhaving!! 50 km. per uur 
wordt al door veel automobilisten, motoren en 
opgevoerde scooters bij lange na niet 
aangehouden, laat staan dat ze dat gaan doen 
bij 30 km. per uur. En dan heeft de verlaging 
van de maximum snelheid weinig zin. 
Bovendien krijg je dan nog meer gevaarlijke 
inhaalmanoeuvres die je nu al ziet als b.v. een 
snorfiets zich wèl aan de maximumsnelheid op 
de rijbaan houdt, wat tot zeer grote irritatie leidt 
bij behoorlijk wat automobilisten.  
 
Het zijn mooie plannen, maar in de naleving 
van de uitvoering ervan heb ik een hard hoofd. 
Het verkeersgedrag van veel mensen in 
Amsterdam leidt tot levensgevaarlijke situaties 
en zolang mensen zich ongestraft zo kunnen 
gedragen zal een verlaging van de 
maximumsnelheid veel te weinig bijdragen aan 
de verkeersveiligheid. Daar zijn rigoureuzere 
maatregelen voor nodig. 
 
Wat wordt verstaan onder vrijliggende 
trambanen? Is dat een trambaan waar geen 
auto's kunnen rijden of wordt daar ook onder 
verstaan een trambaan die licht verhoogd is 
(zoals bijvoorbeeld in de Jan Evertsenstraat)? 
Als de tram daar 50 km. per uur mag rijden 
zullen er vele auto's ook op de trambaan gaan 
rijden (iets wat nu trouwens ook al vaak 
gebeurt). Is de tijdwinst voor een tram zodanig 
dat dat een snelheid van 50 km. per uur 
rechtvaardigt? 

Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 
 
Een vrijliggende trambaan is in dit kader een 
trambaan die daadwerkelijk fysiek is 
afgescheiden van de rijbaan voor auto’s, 
bijvoorbeeld door een verhoging. Een lagere 
snelheid heeft veel positieve effecten op de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stad. 
In steden waar dit is ingevoerd blijkt het goed 
te werken. Voor het OV geldt dat dit ook mee 
moet met de lagere snelheid, behalve op die 
trajecten waar een vrije tram/busbaan is. Als 
onderdeel van monitoring zullen we aandacht 
hebben voor die locaties waar er een 
gedifferentieerd snelheidsregime is. Vaker dan 
andere aspecten die we monitoren zullen we 
kijken naar effecten aangaande 
verkeersveiligheid. Daar waar het vervolgens 
onveiliger wordt zullen we, samen met 
programma verkeersveiligheid, acties 
definiëren en uitvoeren. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

9743-
2958 

Ik stem vóór het verlagen van de maximum 
snelheid op een aantal belangrijke wegen in 
Amsterdam 

We danken u voor uw steun voor het plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9744-
9898 

Ik vind het een fantastisch idee om 30 km in de 
stad als max snelheid in te voeren. De stad er 
schoner, rustiger en veiliger van. Bovendien is 
de stad niet gebouwd voor (zwaar)verkeer. 
Minder auto’s (zeker vrachtverkeer) zou nog 
beter zijn. 
 
Daarnaast zal een plan nodig zijn om het vele 
verkeer terug te dringen. Het thuis bezorgen 
van online bestelde producten, kan toch 
efficiënter gebeuren, nu komt voor een paar 
sokken een busje voorrijden! Daar moet toch 
wat op te verzinnen zijn. Vervoer per boot kan 
bijvoorbeeld meer onderzocht worden. Zet wat 
creatieve burgers bij elkaar, van diverse komaf 
en leeftijd, naast de ambtenaren, dat kan 
verfrissend zijn en veel goede ideeën 
opleveren, voordat er plannen worden 
gemaakt. Inspraak, echte inspraak vanaf de 
bodem dus bedoel ik. Succes! 

Dank voor uw suggestie. In het kader van 
Logistiek020 maken we nadere afspraken over 
de verduurzaming van de logistiek in de stad. 
 
Met de Agenda Amsterdam Autoluw nemen we 
maatregelen om de instroom van autoverkeer 
in de stad te verminderen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9773-
2482 Ik vind het een goed plan Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9782-
1204 

Een heel goed idee om de snelheid overal in 
de stad te beperken tot 30 km. Het wordt 
steeds drukker in de stad. Aandachtspunt vind 
ik wel het rijgedrag op plekken waar ook 50 km 
is toegestaan, met name als die rijstrook open 
n het midden can de weg ligt. 
Verder: neem in het plan ook mogelijkheden 
voor verdere verruiming en verbreding van 
fietspaden mee. De snelheid en breedte van 
elektrische fietsen (vooral koeriers) maakt het 
daar voor de ‘gewone’ fietser steeds 
ongemakkelijker. 

Dank voor uw suggestie. De drukte op de 
fietspaden is een onderwerp waar de 
gemeente veel aandacht aan besteedt. Onder 
andere de snorfiets naar de rijbaan is een van 
de maatregelen geweest om dat te verbeteren. 
Bij herinrichtingen wordt altijd bekeken hoe de 
ruimte de fiets kan worden verbeterd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9785-
6896 

Ik wil de Zunderdorpergouw als kandidaat 
voorstellen voor een GOW30 weg. 
In tegenstelling tot alle andere wegen in 

Het college dankt alle inspreker(s) voor 
zijn/haar/hun reactie. Plan 30 km/u per in de 
stad geldt voor wegen binnen de bebouwde 



 

423 

  

Amsterdam Landelijk Noord heeft de 
Zunderdorpergouw geen fiets en/of voetpad. 
Niet apart en niet gemarkeerd. Toch is het de 
enige weg voor bewoners van Zunderdorp naar 
scholen, winkels, sport en andere functies in 
Amsterdam Noord. Een lagere snelheid op 
deze weg zou de verkeersveiligheid zeer ten 
goede komen. Daarnaast wordt er momenteel 
ook hard (60Km/h) gereden op deze weg door 
zwaar verkeer. Vanwege het type grond 
rondom de weg schudden daarbij de huizen die 
aan deze weg liggen die daarbij schade 
kunnen ondervinden op termijn. 

kom van Amsterdam. Invoeren van GOW 30 
voor Zunderdorpergouw is helaas niet mogelijk 
omdat deze straat niet binnen de bebouwde 
kom van Amsterdam ligt. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9790-
4210 

Heel goed plan. Ik vind dat ook de van 
Diemenstraat een 30km zone moet worden, in 
ieder geval op het gebied Brede School de 
Zeeheld tot de Zuyderspeeltuin. In deze buurt 
zijn veel kinderen op straat. Ik de beschrijving 
op de kaart staat nu nog voorgestelde snelheid 
50km/u 

Het college heeft de ambitie dat ook de 
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat 
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is 
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment 
wordt echter nog gekozen voor een 
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en 
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven 
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit 
is een afweging op het totale netwerk. In de 
praktijk zal blijken wat de effecten van een 
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk 
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het 
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van 
deze maatregel is daarom meteen een moment 
om te bekijken of de snelheid op deze wegen 
al naar beneden kan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9797-
7327 

Heel goed plan. Dit komt ten goede van de 
leefbaarheid van de stad, dat is belangrijk.  
 
Vragen en opmerkingen heb ik ook:  
Wat worden de verkeers-vertragende 
maatregelen op de GOW30 wegen? Hoe wordt 
er gehandhaafd? Dit plan is zonder deze twee 
items zo goed als waardeloos.  
 
Controles at random? Of met vast palen? Het 
eerste zal te weinig zijn om het verkeer 
langzamer te laten rijden, het tweede geeft juist 
meer overlast door remmen voor de paal en 
optrekken na de paal.  
Is er nagedacht over een vorm van traject 
controle?  
 
Drempels? Wegversmalling?  
 
Kortom persoonlijk juich ik het plan toe, maar 
eerlijk gezegd zie ik vooral symboolpolitiek 
helaas. Desalniettemin: ik wens de gemeente 
veel voortvarendheid en succes toe met het 
uitvoeren van dit plan. 

Met het oog op de invoering van 30km/u 
bereidt de gemeente samen met partners een 
samenhangend pakket van maatregelen voor 
waar onderdeel van uitmaken: bebording en 
belijning, communicatie en voorlichting, 
maatregelen voor gedragsverandering, 
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, 
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
 
Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
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richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9825-
3653 

Ik wil graag vragen ook op de volledige 
Wibautstraat een max snelheid van 30km per 
uur in te stellen. Er wonen heel veel mensen 
aan beide kanten van de straat die continu 
heen en weer oversteken; er zijn winkels, 
parken met spelende honden en kinderen, 
terrassen, huizen, meerdere scholen (!!) en 
nog veel meer. Het is zonde als dit gebied 
daarom niet om dezelfde redenen als de rest 
van de stad een limiet krijgt. Voor de 
gezondheid van omwonenden, voor algemene 
duurzaamheid, voor een prettige leefomgeving 
(nogmaals; midden tussen allemaal 
woonwijken in!) en misschien nog wel het 
belangrijkste; voor de veiligheid. Ik woon zelf 
aan de wibautstraat en heb enorm vaak 
gevaarlijke situaties meegemaakt, vaak op 
plekken waar auto's de weg op draaien vanuit 
zijstraten: hondjes die zijn aangereden, een 
scooter die werd aangereden waar een 
ambulance bij kwam, ikzelf ben 2x bijna 
aangereden. Kortom: heel veel redenen om 
ook hier de 30km in te voeren (en heel eerlijk: 
ik zie ook echt geen enkele goede reden om 
het niet te doen: als iemand snel wil rijden kan 
dat buiten de stad/via de ring). 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9826-
0023 

MEE EENS. 50 km is in een drukke stad als 
Amsterdam veel te snel. Van 50 > 30 prima! 
In heleboel straten kán het gelukkig niet eens, 
zoals in het centrum, maar waar het wel kan 
zijn sommige automobilisten, motorrijders (!), 
opgevoerde-scooterjochies, zo vol adrenaline 
dat ze daarna vol gas geven en met meer dan 
50 over bijvoorbeeld de Stadionweg scheuren. 
Ook in het iets rustiger zuid is dat 
levensgevaarlijk, zeker voor de vele kinderen 
die van de vele scholen daar komen of 
opgehaald worden. Zelfs zebrapaden zijn niet 
veilig want met 50 km per uur sta je niet vlug 
stil. Dus invoeren graag maar wel heel 
duidelijk. 
Leve Mokum, voor iedereen. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

9837-
6539 

Fantastisch plan. Hoop dat het slaagt. Kan 
bijna niet wachten tot het 2023 is. Succes. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9857-
3018 

1) goed plan, snel invoeren 
2) jammer dat de co2 en fijstof toeneemt, maak 
haast met elektrificatie van vervoer in de stad. 
3) stimuleer ook de model shift in combinatie 
met deze maatregel. Maak drukke delen van 
de stad echt autovrij. 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw neemt 
Amsterdam verschillende maatregelen om de 
stad verder autoluw te maken. Dit zorgt voor 
meer ruimte voor ontmoeten en groen. Geheel 
autovrij zijn we terughoudend in, omdat dit leidt 
tot minder goede bereikbaarheid. De invoering 
staat op dit moment gepland voor 2023.  
 
De zorgvuldige besluitvorming, voldoen aan de 
wet- en regelgeving en ook de voorbereiding 
van onder andere de inrichting en bebording in 
de stad, kosten tijd. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9885-
9765 

Geweldig idee om de hele stad (in ieder geval 
het centrum) 30km te maken 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9906-
1793 

Drie elementen. Mijn primaire mening, een 
onjuiste straatnaam en een zorg. 
 
Primaire mening: 
Geweldig. Doen! 
 
Onjuiste straatnaam: 
Op pagina 19 
 
"Nieuwe Purmerweg van Leeuwarderweg tot 
Ringsloot" moet zijn: 
"Nieuwe Purmerweg van Nieuwe 
Leeuwarderweg tot Ringsloot" 
De Leeuwarderweg is een kleine straat aan het 
Noorderpark! 
 
Een zorg, met mogelijk ongewenste negatieve 
effecten. 
Ik lees dat handhaving beperkt wordt ingezet. 
Dit doet mij denken aan het weren van brom- 
en snorfietsen van fietspaden en parken. Ik 
woon aan het Noorderpark en zie dat er nog 
steeds brom- en snorfietsen door het park 
racen. Omdat er niet gehandhaafd wordt, is er, 
zo gok ik, een reductie van 60-70% 
gerealiseerd. 
 
Het matig/niet handhaven zal m.i. drie 
gevolgen hebben: 
1. Een substantieel deel van de voertuigen zal 
harder dan 30 rijden. Met name tweewielers. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
 
We passen het aan naar Nieuwe 
Leeuwarderweg.  
Opmerking leidt tot wijziging op pagina 19. 
 
Het college dankt alle insprekers voor hun 
reactie. Met het oog op de invoering van 
30km/u bereidt de gemeente samen met 
partners een samenhangend pakket van 
maatregelen voor waar onderdeel van 
uitmaken: bebording en belijning, 
communicatie en voorlichting, maatregelen 
voor gedragsverandering, intelligente 
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke 
herinrichting op moeilijke locaties en 
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal 
informatie gestuurd plaatsvinden op die 
locaties waar handhaving aangewezen is. De 
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde 
instanties: Openbaar Ministerie en politie.  
 
De beschikbare politiecapaciteit voor 
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente 
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM 
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en 
tijdstippen aan te wenden waar deze in 
samenhang met de andere maatregelen het 
meest effectief is. 
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2. Tweewielers nemen niet gecontroleerde 
routes. Bijvoorbeeld door de parken, zoals 
hierboven beschreven. 
 
3. Het vertrouwen in de overheid neemt bij mij 
en mijn buren nog verder af. Want wat heb je 
aan maatregelen die veel inspanning en geld 
kosten als ze niet worden gerealiseerd! 
Mogelijk hebben ook andere inwoners een 
soortgelijke reactie. 
 
Het tweede effect lijkt mij vanzelfsprekend. Als 
ik jong was, zou ik dat zeker doen. 
Het derde effect zit mij het meest dwars. 
Immers, uiteindelijk leidt dit tot populisme. 
 
Succes met deze prachtige en waardevolle 
verandering, 

Verkeershandhaving vindt plaats door staande 
houdingen en door middel van camera’s. De 
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en 
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als 
ook op (elektrische) fietsers. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9911-
5726 

Goed idee. Komt leefbaarheid ten goede, zeker 
daar waar nu hard geracet wordt. 
(Nassaukade, clercqstraat etc) . En laat alleen 
bewoners toe, bezoek van bewoners kan wel 
toeglaten worden, maar dagjesmensen en 
toeristen: buiten d estad en met OV de stad in. 
Zie in het weekend de file om het Rokin, dan 
moet stoppen. 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw nemen we 
maatregelen om de instroom van autoverkeer 
in de stad te verminderen. Een algemeen 
verbod op bezoekersverkeer zit daar niet in, 
omdat hier ook andere maatregelen voor zijn, 
zoals P+R. Voor specifieke gebieden kijken we 
wel naar beperken van bezoekersverkeer met 
de auto. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9923-
6138 

Ik vind het belachelijk wat jullie allemaal aan 
het doen zijn in Amsterdam. Alle straten 
afsluiten in het centrum overal auto vrij en 
parkeerplaatsen verwijderen dit slaat nergens 
op. Jullie verpesten het sfeer in de stad en 
denken alleen aan jullie zelf en aan groenlinks 
doe wat nuttigs voor de stad en niet 
Amsterdam autovrij maken. Beteken wat voor 
de volk maak Amsterdam leefbaar en niet een 
loopof fiets stad maken want fietsers zijn de 
grootste gevaar op de weg hun fietsen 
roekeloos fietsen door rood en schelden 
mensen uit. 

Amsterdam heeft een bredere fiets-, 
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak, 
waar ook het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers dan de automobilist 
onderdeel van is. Voor fietsers nemen we 
verschillende maatregelen en voeren 
campagne over de noodzaak van regels zoals 
bijv rijden zonder telefoon in de hand en 
wachten op groen licht. Zo loopt er op dit 
moment een proef met ledverlichting om rijden 
door rood tegen te gaan. Ook voor educatie en 
kennis van verkeersregels is aandacht. De 
jonge schoolgaande verkeersdeelnemers 
krijgen al vanaf de basisschool verkeersles en 
leggen een fietsexamen af. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9928-
6485 Meteen invoeren. 

De invoering staat op dit moment gepland voor 
2023. De zorgvuldige besluitvorming, het 
juridische traject en de voorbereiding van 
onder andere de inrichting en bebording in de 
stad, kosten tijd. 
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Nummer Originele tekst Antwoord 

9935-
1728 

Het voornemen om 30 km/pu in te stellen in 
Amsterdam is een goede eerste stap op weg 
naar een meer duurzame en veilige stad. 
Ik ben het er echter zeer mee oneens dat in dit 
plan de Wibautstraat achterwege blijft, en hier 
50 km/pu zal blijven gehandhaaft. 
 
Duurzaamheid; 
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit op 
geen enkele manier te rechtvaardigen. De 
uitstoot zal drastisch omlaag moeten. De door 
Brussel gestelde norm wordt nog steeds niet 
gehaald. En hiervoor moet er júíst in de grotere 
straten met veel uitstoot - zoals onder andere 
de Wibautstraat - een snelheidsbeperking 
komen. Anders haalt het per saldo dus nog niet 
veel uit. 
 
Verkeersveiligheid; 
De verkeersveiligheid in de Wibautstraat is 
uitermate slecht. Als bewoner van een zijstraat 
van de Wibautstraat en ex-voorzitter van de 
belangenvereniging in de Weesperzijdebuurt 
ben ik helaas maar al te goed bekend met de 
vele schrijnende getallen van (ook dodelijke) 
ongevallen van met name voetgangers. Een 
snelheidsbeperking zal zorgen voor een beter 
overzicht voor bestuurders en voetgangers, 
maar vooral ook voor een kortere remweg. 
Ergo: minder ongevallen.  
 
Een goede oplossing om dit te realiseren is 
door één weghelft voor personenverkeer te 
reserveren, de andere rijweg voor 
ambulance/politie, vrachtverkeer, elektrische 
taxi’s.  
 
Zet nu alstublieft die broodnodige stap naar 
een écht duurzame en veilige stad, en maak 
dus ook in de Wibautstraat 30 km/pu de norm. 

Op basis van de huidige inrichting (2x2 rijbaan, 
oversteken geconcentreerd bij kruispunten met 
verkeerslichten) is de Wibautstraat in het plan 
als 50 km/u weg opgenomen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9969-
5631 

Wij wonen met ons gezin aan de middenweg 
en met grote regelmaat scheuren er hier auto’s 
en motoren met snelweg vaart langs ons huis. 
Levensgevaarlijk in de stad en zeker in een 
kinderrijke buurt. Het verlagen van de snelheid 
naar 30km per uur lijkt mij dan ook niet meer 
dan logisch. 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9972-
3167 

Goed idee. Langzamer rijden zal bijdragen aan 
de veiligheid. Hopelijk ontmoedigt het ook 

Het college bedankt u voor uw steun voor het 
plan. 
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bezoekers van buiten de stad om met de auto 
naar Amsterdam te komen. 

 

 

Nummer Originele tekst Antwoord 

9987-
7861 Prima plan. Vooral doen. Het college bedankt u voor uw steun voor het 

plan. 

 

 

  



 

429 

  

 

COLOFON 

 
Nota van Beantwoording 30 km/u in de stad 

Vastgesteld door het college van B&W op 23 november 2021 

 

Deze nota van beantwoording is zorgvuldig samengesteld door de Gemeente Amsterdam. 

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend 
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	ook als er handhaving in de tuin aanwezig is.
Zonder handhaving wordt de nieuwe situatie er
mogelijk juist gevaarlijker op. Hoop dat er een
goed plan ligt waaraan ook aan implementatie
en handhaving is gedacht!
Maar hulde voor het voornemen!!

	ook als er handhaving in de tuin aanwezig is.
Zonder handhaving wordt de nieuwe situatie er
mogelijk juist gevaarlijker op. Hoop dat er een
goed plan ligt waaraan ook aan implementatie
en handhaving is gedacht!
Maar hulde voor het voornemen!!
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	Het college dankt alle inspreker(s) voor
zijn/haar/hun reactie. Met het oog op de
invoering van 30km/u bereidt de gemeente
samen met partners een samenhangend
pakket van maatregelen voor waar onderdeel
van uitmaken: bebording en belijning,
communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De
beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt
plaats door staande houdingen en door middel
van camera’s. De handhaving vindt plaats op
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. In
Amsterdam is het verkeer de grootste bron van
ernstige geluidshinder. De invoering van
30km/u in de stad is slechts één van de
maatregelen die bijdragen aan het verminderen
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid
(2020) staan meer maatregelen om de
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd
naar maatregelen tegen overlastgevende
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken
naar vereenvoudiging van de handhaving,
bijvoorbeeld via slimme metingen of
eenvoudiger controles.
De Nieuwe Passeerderstraat is in de huidige
situatie al een 30 km/u straat (erftoegangsweg,
onderdeel van een zone 30). Aanpassingen
aan de circulatie (1-richtingsverkeer) maakt
geen deel uit van het plan '30 in de stad'.

	Het college dankt alle inspreker(s) voor
zijn/haar/hun reactie. Met het oog op de
invoering van 30km/u bereidt de gemeente
samen met partners een samenhangend
pakket van maatregelen voor waar onderdeel
van uitmaken: bebording en belijning,
communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De
beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt
plaats door staande houdingen en door middel
van camera’s. De handhaving vindt plaats op
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. In
Amsterdam is het verkeer de grootste bron van
ernstige geluidshinder. De invoering van
30km/u in de stad is slechts één van de
maatregelen die bijdragen aan het verminderen
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid
(2020) staan meer maatregelen om de
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd
naar maatregelen tegen overlastgevende
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken
naar vereenvoudiging van de handhaving,
bijvoorbeeld via slimme metingen of
eenvoudiger controles.
De Nieuwe Passeerderstraat is in de huidige
situatie al een 30 km/u straat (erftoegangsweg,
onderdeel van een zone 30). Aanpassingen
aan de circulatie (1-richtingsverkeer) maakt
geen deel uit van het plan '30 in de stad'.
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	locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	1. harder of langzamer rijden dan de situatie
en jouw rijvaardigheid toestaan;
2. harder rijden dan de snelheidslimiet.
Voor de verkeersveiligheid is alleen 1 van
belang. Overtreding 2 is irrelevant.
In veel onderzoeken worden 1 en 2 niet
onderscheiden. Zodoende kan men beweren
dat te hard rijden een mede-oorzaak is bij veel
ongevallen.
Type 1 is het concept veilige snelheid (afgeleid
van Safe Speed): iedereen moet altijd die juiste
snelheid (met bandbreedte) aanhouden. Niet
langzamer, niet sneller. Je kunt op de wegen
zien dat iedereen dat intuitief doet. Het is
zelfregulerend: vooral bij drukte gaan de
snelheden omlaag. Overigens werkt al het
weggedrag zo, naast de snelheid kiest men
ook de juiste plaats op de weg en de juiste
afstand tot anderen.
Het is daarom onnodig om maximumsnelheden
op te leggen. Ze verstoren het goede intuitieve
gedrag en ze eisen aandacht op. Ze zijn te
star; vaak is de limiet te laag en soms is de
veilige snelheid lager dan 30 km/u.
Welk advies is beter: Hou je aan de limieten of
hou de veilige snelheid aan ?
Waarom zijn er geen minimumsnelheden ? te
langzaam rijden kan levensgevaar opleveren.
Andere punten.
De nota is open over de forse nadelen:
1. Openbaar vervoer, vooral de bussen
2. De reistijden van nood- en hulpdiensten
3. De uitstoot van NOx
4. Langere reistijden voor logistiek, taxi en al
het autoverkeer.
Inrichting: Drempel, plateau of wegversmalling
zijn gevaarlijk, vooral voor oversteeklokaties,
omdat zij aandacht van de automobilist
opeisen die af gaat van de aandacht voor de
verkeersituatie.
Ongeduld en irritatie zijn aspecten om naar te
kijken.
Dit gaat zeker optreden op GOW30 en er naar
kijken zal het niet oplossen. Die irritatie is
slecht voor de verkeersveiligheid.
Op ETWen speelt dit minder omdat men daar
alleen aan het begin en/of einde van de rit rijdt.
Dit impliceert dat als kwetsbare
verkeersdeelnemers zich veiliger voelen op
een 30 km/u-weg, zij meer risico’s zullen
nemen dan de huidige infrastructuur van 50
km/u-wegen toelaat.
Inderdaad, met risk compensation moeten we
altijd rekening houden.
In hun onderzoek naar de 30 km/u norm
binnen de bebouwde kom voorspelt SWOV dat
het autoverkeer meer geconcentreerd wordt op

	1. harder of langzamer rijden dan de situatie
en jouw rijvaardigheid toestaan;
2. harder rijden dan de snelheidslimiet.
Voor de verkeersveiligheid is alleen 1 van
belang. Overtreding 2 is irrelevant.
In veel onderzoeken worden 1 en 2 niet
onderscheiden. Zodoende kan men beweren
dat te hard rijden een mede-oorzaak is bij veel
ongevallen.
Type 1 is het concept veilige snelheid (afgeleid
van Safe Speed): iedereen moet altijd die juiste
snelheid (met bandbreedte) aanhouden. Niet
langzamer, niet sneller. Je kunt op de wegen
zien dat iedereen dat intuitief doet. Het is
zelfregulerend: vooral bij drukte gaan de
snelheden omlaag. Overigens werkt al het
weggedrag zo, naast de snelheid kiest men
ook de juiste plaats op de weg en de juiste
afstand tot anderen.
Het is daarom onnodig om maximumsnelheden
op te leggen. Ze verstoren het goede intuitieve
gedrag en ze eisen aandacht op. Ze zijn te
star; vaak is de limiet te laag en soms is de
veilige snelheid lager dan 30 km/u.
Welk advies is beter: Hou je aan de limieten of
hou de veilige snelheid aan ?
Waarom zijn er geen minimumsnelheden ? te
langzaam rijden kan levensgevaar opleveren.
Andere punten.
De nota is open over de forse nadelen:
1. Openbaar vervoer, vooral de bussen
2. De reistijden van nood- en hulpdiensten
3. De uitstoot van NOx
4. Langere reistijden voor logistiek, taxi en al
het autoverkeer.
Inrichting: Drempel, plateau of wegversmalling
zijn gevaarlijk, vooral voor oversteeklokaties,
omdat zij aandacht van de automobilist
opeisen die af gaat van de aandacht voor de
verkeersituatie.
Ongeduld en irritatie zijn aspecten om naar te
kijken.
Dit gaat zeker optreden op GOW30 en er naar
kijken zal het niet oplossen. Die irritatie is
slecht voor de verkeersveiligheid.
Op ETWen speelt dit minder omdat men daar
alleen aan het begin en/of einde van de rit rijdt.
Dit impliceert dat als kwetsbare
verkeersdeelnemers zich veiliger voelen op
een 30 km/u-weg, zij meer risico’s zullen
nemen dan de huidige infrastructuur van 50
km/u-wegen toelaat.
Inderdaad, met risk compensation moeten we
altijd rekening houden.
In hun onderzoek naar de 30 km/u norm
binnen de bebouwde kom voorspelt SWOV dat
het autoverkeer meer geconcentreerd wordt op


	de hoofdwegen waar de limiet bij uitzondering
50 km/uur of hoger is. Deze verspreiding wordt
veroorzaakt door automobilisten die de
voorkeur geven aan wegen met een hogere
limiet. Dit zal de veiligheid van wegen met de
lagere limiet ten goede komen.
Een slecht argument want
• In een groot deel van de stad bestaan
volgens het plan geen hoofdwegen 50 km/uur
meer.
• Een goed voorbeeld van verplaatsing van het
probleem.

	de hoofdwegen waar de limiet bij uitzondering
50 km/uur of hoger is. Deze verspreiding wordt
veroorzaakt door automobilisten die de
voorkeur geven aan wegen met een hogere
limiet. Dit zal de veiligheid van wegen met de
lagere limiet ten goede komen.
Een slecht argument want
• In een groot deel van de stad bestaan
volgens het plan geen hoofdwegen 50 km/uur
meer.
• Een goed voorbeeld van verplaatsing van het
probleem.
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	samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.

	samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.
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	hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	standaard snelheid te brengen. daarnaast ook
alle wegen in en rondom de houthavens ivm
veiligheid spelende kinderen.
bij voorbaat dank

	standaard snelheid te brengen. daarnaast ook
alle wegen in en rondom de houthavens ivm
veiligheid spelende kinderen.
bij voorbaat dank
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	dus in smalle straten zonder vrij liggende
fietspaden. Voor sommige ruimere straten mét
vrij liggende fietspaden én middenstrook voor
OV en taxi's, bijv. de Rooseveltlaan, wordt
echter ook 30 km/u voorgesteld en dan met
differentiatie: de bussen, trams en taxi's mogen
50 km/u blijven rijden. Dit levert m.i. een
onduidelijke, onveilige en lastig handhaafbare
situatie op.
Tot slot vraag ik me af of en in hoeverre de
invoering van de 30 km/u voor straten met
tamelijk veel verkeerslawaai (auto. bussen,
trams, scooters) de subsidiemogelijkheden van
het ministerie van I&W voor de sanering van de
geluidsbelasting (en isolatie) van daaraan
gelegen woningen beïnvloedt cq. doorkruist
(a.g.v. art. 74 Wet Geluidhinder). Heeft het
college daarmee rekening gehouden?

	dus in smalle straten zonder vrij liggende
fietspaden. Voor sommige ruimere straten mét
vrij liggende fietspaden én middenstrook voor
OV en taxi's, bijv. de Rooseveltlaan, wordt
echter ook 30 km/u voorgesteld en dan met
differentiatie: de bussen, trams en taxi's mogen
50 km/u blijven rijden. Dit levert m.i. een
onduidelijke, onveilige en lastig handhaafbare
situatie op.
Tot slot vraag ik me af of en in hoeverre de
invoering van de 30 km/u voor straten met
tamelijk veel verkeerslawaai (auto. bussen,
trams, scooters) de subsidiemogelijkheden van
het ministerie van I&W voor de sanering van de
geluidsbelasting (en isolatie) van daaraan
gelegen woningen beïnvloedt cq. doorkruist
(a.g.v. art. 74 Wet Geluidhinder). Heeft het
college daarmee rekening gehouden?
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	optie op het moment dat de Weesperstraat
meer een stadsstraat wordt, zoals in de
Verkenning Oostelijke Binnenstad is
opgenomen.

	optie op het moment dat de Weesperstraat
meer een stadsstraat wordt, zoals in de
Verkenning Oostelijke Binnenstad is
opgenomen.
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	handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	0378-
6768


	Nummer 
	0383-
1307


	Nummer 
	0395-
2281


	Nummer 
	0395-
9084


	Nummer 
	0407-
2602


	door streekvervoer.
Voor de bewoners is deze afweging
onbegrijpelijk.
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare
straat?
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn
is de bewoners beloofd dat al het regionaal
busvervoer
over de Prins Hendrikkade zou verdwijnen. Dit
is niet gebeurd.
Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een
zeer belangrijke bron van inkomsten waardoor
dit blijft bestaan ondanks dat dit parallel loopt
aan de
Noord-Zuidlijn met een enkele uitstaphalte bij
de IJ-tunnel die nauwelijks bijdraagt aan de
dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als
deze streekbussen het station Noord als
eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency
van het gehele
vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts
voor een gering aantal mensen een negatieve
impact
omdat zij van de bus moeten overstappen op
Station Noord.
De werkelijke impact op de dienstverlening zal
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij
Centraal
station een betere aansluiting heeft op het
stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de
hoeveelheid mensen
die overstappen op de trein veel kleiner is, en
in de toekomst nog kleiner blijft door de trend
van meer
thuiswerken als gevolg van Covid.
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een
directe busverbinding tussen Zaanstreek /
Waterland en
Centraal station, zoals gepresenteerd bij de
plannen voor de Noord-Zuidlijn
Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen
bij het begin van de nieuwe concessie
Zaanstreek
Waterland in December 2023, echter, dit hoeft
geen belemmering te zijn voor het invoeren
van een
30km/u beleid aangezien het verschil in reistijd
met een 50km/u regime over het gedeelte
tussen IJ�tunnel en Centraal station minder dan 1 minuut
is.
We begrijpen de afweging niet:
	door streekvervoer.
Voor de bewoners is deze afweging
onbegrijpelijk.
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare
straat?
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn
is de bewoners beloofd dat al het regionaal
busvervoer
over de Prins Hendrikkade zou verdwijnen. Dit
is niet gebeurd.
Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een
zeer belangrijke bron van inkomsten waardoor
dit blijft bestaan ondanks dat dit parallel loopt
aan de
Noord-Zuidlijn met een enkele uitstaphalte bij
de IJ-tunnel die nauwelijks bijdraagt aan de
dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als
deze streekbussen het station Noord als
eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency
van het gehele
vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts
voor een gering aantal mensen een negatieve
impact
omdat zij van de bus moeten overstappen op
Station Noord.
De werkelijke impact op de dienstverlening zal
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij
Centraal
station een betere aansluiting heeft op het
stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de
hoeveelheid mensen
die overstappen op de trein veel kleiner is, en
in de toekomst nog kleiner blijft door de trend
van meer
thuiswerken als gevolg van Covid.
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een
directe busverbinding tussen Zaanstreek /
Waterland en
Centraal station, zoals gepresenteerd bij de
plannen voor de Noord-Zuidlijn
Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen
bij het begin van de nieuwe concessie
Zaanstreek
Waterland in December 2023, echter, dit hoeft
geen belemmering te zijn voor het invoeren
van een
30km/u beleid aangezien het verschil in reistijd
met een 50km/u regime over het gedeelte
tussen IJ�tunnel en Centraal station minder dan 1 minuut
is.
We begrijpen de afweging niet:

	reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de
veiligheid en leefbaarheid
van de inwoners van de stad. We vragen ons
al die jaren af waarom het College deze
situatie blijft
handhaven. Waarom laat u ons steeds in de
kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de
Prins
Hendrikkade, een leefbare straat!
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren,
ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. Dit kan
echter eenvoudig en goedkoop opgelost
worden door
betere markering, versmalling door
bijvoorbeeld plantenbakken en andere
snelheidsverlagende
maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar
bebouwing als de boulevardfunctie richting de
diverse musea en bezienswaardigheden in
Oost.
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is
met de
diverse doelstellingen voor dit gebied zonder
dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan.
Met vriendelijke groet,

	reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de
veiligheid en leefbaarheid
van de inwoners van de stad. We vragen ons
al die jaren af waarom het College deze
situatie blijft
handhaven. Waarom laat u ons steeds in de
kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de
Prins
Hendrikkade, een leefbare straat!
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren,
ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. Dit kan
echter eenvoudig en goedkoop opgelost
worden door
betere markering, versmalling door
bijvoorbeeld plantenbakken en andere
snelheidsverlagende
maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar
bebouwing als de boulevardfunctie richting de
diverse musea en bezienswaardigheden in
Oost.
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is
met de
diverse doelstellingen voor dit gebied zonder
dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan.
Met vriendelijke groet,
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	Het zou ideaal zijn en zo lekker stil. Ik kan nu
vaak niet slapen van het lawaai van de auto's.

	Het zou ideaal zijn en zo lekker stil. Ik kan nu
vaak niet slapen van het lawaai van de auto's.


	Nummer 
	0424-
0132


	Nummer 
	0445-
5610


	Nummer 
	0445-
9286


	Nummer 
	0461-
9153


	Amsterdam heeft een bredere fiets-,
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak,
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor
fietsers en scooters nemen we verschillende
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er
op dit moment een proef met ledverlichting om
rijden door rood tegen te gaan. Ook de
scooters in de stad hebben onze aandacht.
Recent (in oktober) is een proef gestart met
camerahandhaving.

	Amsterdam heeft een bredere fiets-,
voetganger- en verkeersveiligheidsaanpak,
waar ook het gedrag onderdeel van is. Voor
fietsers en scooters nemen we verschillende
maatregelen en voeren campagne. Zo loopt er
op dit moment een proef met ledverlichting om
rijden door rood tegen te gaan. Ook de
scooters in de stad hebben onze aandacht.
Recent (in oktober) is een proef gestart met
camerahandhaving.
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	ondernemers, bewoners samen met de
Gemeente ons hard voor maken.
Het is dan ook ongebrijpelijk en schokkend om
te vernemen dat de Wibaut en Weesperstraat
geen onderdeel uitmaken van de 30km
plannen. Juist hier in de meest vervuilde straat
van Nederland is dit het allerhardst nodig. Er
zouden ondernemers zich zorgen maken over
de bereikbaarheid, maar die zorg deel ik totaal
niet. Er zijn voldoende creatieve oplossingen
om eventuele uitdagingen mbt de
bereikbaarheid op te lossen. De gasten van de
lokale ondernemers komen grotendeels niet
met de auto. De Knowledge Mile zou veel meer
een verblijfsgebied moeten worden, dat past
ook beter bij de buurt met al zijn musea, Artis
en het nieuwe Holocaust Monument. Als je
daar wegloopt wil je even kunnen rustig zitten
en verwerken wat je hebt gezien.
Ik ken mensen die in Haarlem wonen en
Utrecht werken die elke dag over de
Weesperstraat naar hun werk rijden. Dat kan
toch niet! 30km op de Weesperstraat is een
MUST!

	ondernemers, bewoners samen met de
Gemeente ons hard voor maken.
Het is dan ook ongebrijpelijk en schokkend om
te vernemen dat de Wibaut en Weesperstraat
geen onderdeel uitmaken van de 30km
plannen. Juist hier in de meest vervuilde straat
van Nederland is dit het allerhardst nodig. Er
zouden ondernemers zich zorgen maken over
de bereikbaarheid, maar die zorg deel ik totaal
niet. Er zijn voldoende creatieve oplossingen
om eventuele uitdagingen mbt de
bereikbaarheid op te lossen. De gasten van de
lokale ondernemers komen grotendeels niet
met de auto. De Knowledge Mile zou veel meer
een verblijfsgebied moeten worden, dat past
ook beter bij de buurt met al zijn musea, Artis
en het nieuwe Holocaust Monument. Als je
daar wegloopt wil je even kunnen rustig zitten
en verwerken wat je hebt gezien.
Ik ken mensen die in Haarlem wonen en
Utrecht werken die elke dag over de
Weesperstraat naar hun werk rijden. Dat kan
toch niet! 30km op de Weesperstraat is een
MUST!
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	Ten eerste stel ik voor om aan weerszijden van
het zebrapad de straat te vernauwen (b.v. met
bloembakken). Ten tweede pleit ik om van
deze straat een 1-richtings weg te maken En
ten derde maak er asltublieft !!! een 30-km weg
van.

	Ten eerste stel ik voor om aan weerszijden van
het zebrapad de straat te vernauwen (b.v. met
bloembakken). Ten tweede pleit ik om van
deze straat een 1-richtings weg te maken En
ten derde maak er asltublieft !!! een 30-km weg
van.
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	verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	tweerichtingsverkeer gegaan (!!), waardoor
auto’s v bewoners en de Hallen deze route
kiezen als sluiproute van/naar de ring en (a)
veel te hard rijden (b) er grote opstoppingen
ontstaan (c) gevaar voor fietsers want er is
geen ruimte meer (d) gevaar voor voetgangers
(auto’s rijden op de stoep, (e) veel overlast
(ruzies, opstoppingen, tijdelijk illegaal parkeren
voor coffeeshop (f) gevaar voor kinderen
(speeltuinen/scholen). Ook de- tweede
Kostverlorenkade is een hele gevaarlijke weg
geworden waar teveel auto’s op een te smalle
weg veel te hard rijden.
Foto’s voorhanden indien gewenst.

	tweerichtingsverkeer gegaan (!!), waardoor
auto’s v bewoners en de Hallen deze route
kiezen als sluiproute van/naar de ring en (a)
veel te hard rijden (b) er grote opstoppingen
ontstaan (c) gevaar voor fietsers want er is
geen ruimte meer (d) gevaar voor voetgangers
(auto’s rijden op de stoep, (e) veel overlast
(ruzies, opstoppingen, tijdelijk illegaal parkeren
voor coffeeshop (f) gevaar voor kinderen
(speeltuinen/scholen). Ook de- tweede
Kostverlorenkade is een hele gevaarlijke weg
geworden waar teveel auto’s op een te smalle
weg veel te hard rijden.
Foto’s voorhanden indien gewenst.
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	- Komende vanuit de spaarndammertunnel is
het zicht over de brug naar de ongeregelde
oversteekplaats beperkt en laat zeker geen
50km/uur toe. Door het stoplicht en het
beperkte zicht is komende vanaf de andere
kant 50km/uur zeer onverantwoord.
- Naast het autoverkeer is er door de wijk
houthaven en de landing van de pont een
bijzonder grote hoeveelheid fietsers en
voetgangers die van deze weg gebruik maken.
De vele andere gebruikers steken op veel
plekken over, ook op plekken die daar niet voor
bedoelt zijn. 50km/uur is daarbij vragen om
ongelukken. Ik hoop dat u bovenstaande
meeneent in de overweging en ook zal
besluiten de Van Diemenstraat 30km/uur te
maken

	- Komende vanuit de spaarndammertunnel is
het zicht over de brug naar de ongeregelde
oversteekplaats beperkt en laat zeker geen
50km/uur toe. Door het stoplicht en het
beperkte zicht is komende vanaf de andere
kant 50km/uur zeer onverantwoord.
- Naast het autoverkeer is er door de wijk
houthaven en de landing van de pont een
bijzonder grote hoeveelheid fietsers en
voetgangers die van deze weg gebruik maken.
De vele andere gebruikers steken op veel
plekken over, ook op plekken die daar niet voor
bedoelt zijn. 50km/uur is daarbij vragen om
ongelukken. Ik hoop dat u bovenstaande
meeneent in de overweging en ook zal
besluiten de Van Diemenstraat 30km/uur te
maken
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	en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.

	en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.
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	wordt echter nog gekozen voor een
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	wordt echter nog gekozen voor een
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.

	op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.
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	citizens and visitors of the city must understand
that city streets are not car highways!
Regards

	citizens and visitors of the city must understand
that city streets are not car highways!
Regards
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	Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een zeer belangrijke bron van
inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks
dat dit parallel loopt aan de Noord Zuidlijn met
een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die
nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als deze streekbussen het station
Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de
efficiency van het gehele vervoersysteem te
verbeteren. Dit heeft voor een gering aantal
mensen een negatieve impact omdat zij van de
bus moeten overstappen op Station Noord.
De werkelijke impact op de dienstverlening zal
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij
Centraal station een betere aansluiting heeft op
het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de
hoeveelheid mensen die overstappen op de
trein veel kleiner is.
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een
directe busverbinding tussen Zaanstreek /
Waterland en Centraal station, zoals
gepresenteerd bij de plannen voor de Noord�Zuidlijn
Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen
bij het begin van de nieuwe concessie
Zaanstreek Waterland in December 2023,
echter, dit hoeft geen belemmering te zijn voor
het invoeren van een 30km/u beleid aangezien
het verschil in reistijd met een 50km/u regime
over het gedeelte tussen IJ-tunnel en Centraal
station minder dan 1 minuut is.
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren, ook al nodigt zij uit te snel te rijden.
Dit kan echter eenvoudig en goedkoop
opgelost worden door betere markering,
versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken
en andere snelheid verlagende maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar bebouwing als de boulevardfunctie
richting de diverse musea en
bezienswaardigheden in Oost.
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is
met de diverse doelstellingen voor dit gebied
zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover
staan.

	Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een zeer belangrijke bron van
inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks
dat dit parallel loopt aan de Noord Zuidlijn met
een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die
nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als deze streekbussen het station
Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de
efficiency van het gehele vervoersysteem te
verbeteren. Dit heeft voor een gering aantal
mensen een negatieve impact omdat zij van de
bus moeten overstappen op Station Noord.
De werkelijke impact op de dienstverlening zal
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij
Centraal station een betere aansluiting heeft op
het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de
hoeveelheid mensen die overstappen op de
trein veel kleiner is.
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een
directe busverbinding tussen Zaanstreek /
Waterland en Centraal station, zoals
gepresenteerd bij de plannen voor de Noord�Zuidlijn
Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen
bij het begin van de nieuwe concessie
Zaanstreek Waterland in December 2023,
echter, dit hoeft geen belemmering te zijn voor
het invoeren van een 30km/u beleid aangezien
het verschil in reistijd met een 50km/u regime
over het gedeelte tussen IJ-tunnel en Centraal
station minder dan 1 minuut is.
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren, ook al nodigt zij uit te snel te rijden.
Dit kan echter eenvoudig en goedkoop
opgelost worden door betere markering,
versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken
en andere snelheid verlagende maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar bebouwing als de boulevardfunctie
richting de diverse musea en
bezienswaardigheden in Oost.
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is
met de diverse doelstellingen voor dit gebied
zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover
staan.
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	wordt heel vaak gewoon omheen geslalomd,
en bijna niemand houdt zich op dit moment aan
de plaatselijk geldende maximumsnelheid, dus
qua handhaving lijkt me dit plan wel een punt
van zorg opleveren.

	wordt heel vaak gewoon omheen geslalomd,
en bijna niemand houdt zich op dit moment aan
de plaatselijk geldende maximumsnelheid, dus
qua handhaving lijkt me dit plan wel een punt
van zorg opleveren.
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	echter of jullie plan het haalt want de
autobezitter (en daar zijn er helaas veel te veel
van) zal dit bestrijden en proberen de snelheid
te verhogen ! Succes, ik ga het merken....

	echter of jullie plan het haalt want de
autobezitter (en daar zijn er helaas veel te veel
van) zal dit bestrijden en proberen de snelheid
te verhogen ! Succes, ik ga het merken....
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	tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	auto- en m.n. motorverkeer: herrie, fijnstof.
Meteen in de hele stad invoeren die 30 km
Max, anders krijgen we net zo’n halfslachtige,
hypocriete situatie als die met de scooters van
het fietspad.
Heel goed plan als het voor de hele stad zou
gelden, dus ook en vooral voor de
westerdoksdijk. Daar hebben wij als bewoners
enorme last van te veel en veel te hard rijdend
auto- en m.n. motorverkeer: herrie, fijnstof.
Meteen in de hele stad invoeren die 30 km
Max, anders krijgen we net zo’n halfslachtige,
hypocriete situatie als die met de scooters van
het fietspad.

	auto- en m.n. motorverkeer: herrie, fijnstof.
Meteen in de hele stad invoeren die 30 km
Max, anders krijgen we net zo’n halfslachtige,
hypocriete situatie als die met de scooters van
het fietspad.
Heel goed plan als het voor de hele stad zou
gelden, dus ook en vooral voor de
westerdoksdijk. Daar hebben wij als bewoners
enorme last van te veel en veel te hard rijdend
auto- en m.n. motorverkeer: herrie, fijnstof.
Meteen in de hele stad invoeren die 30 km
Max, anders krijgen we net zo’n halfslachtige,
hypocriete situatie als die met de scooters van
het fietspad.
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	maximumsnelheid van 30 km in te voeren.De
geplande proef met de knip zou wat ons betreft
gedaan moeten worden op het Rhijnspoorplein
en niet pas op de hoek Weesperstraat -
Nieuwe Keizersgracht. Op die manier blijven
centrum Oost en het Centrum voor
bestemmingsverkeer toegankelijk, wordt het
verkeer al op een vroeger moment verhinderd/
ontmoedigd in de stad te komen en wordt het
aantal mogelijk sluiproutes verder bemoeilijkt.

	maximumsnelheid van 30 km in te voeren.De
geplande proef met de knip zou wat ons betreft
gedaan moeten worden op het Rhijnspoorplein
en niet pas op de hoek Weesperstraat -
Nieuwe Keizersgracht. Op die manier blijven
centrum Oost en het Centrum voor
bestemmingsverkeer toegankelijk, wordt het
verkeer al op een vroeger moment verhinderd/
ontmoedigd in de stad te komen en wordt het
aantal mogelijk sluiproutes verder bemoeilijkt.
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	om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	en dat al ruim 20 jaar.
Op zich kan ik mij vinden in een beperking van
de maximumsnelheid op bepaalde wegen.
Waar ik moeite mee heb is dat zoals vaak
maatregelen en ook de analyse eraan
voorafgaand erg gericht is op de automobilist.
Vaak weggezet als (in)direct de veroorzaker
van problemen.
Scooters die continue en onverwacht van
rijbaan wisselen, erg hard rijden, over stoepen
crossen. Fietsers die werkelijk alle regels aan
hun laars lappen en voetgangers idem. En
taxichauffeurs denken dat de stad van hun is
en gedragen zich daar ook naar.
Oke, het is allemaal erg generaliserend maar
het geeft wel een bepaald gevoel weer.
De automobilist wordt in een soort harnas
gedrukt, makkelijk te handhaven met camera’s
en ze krijgen snel de schuld van ongelukken
ook al zijn ze niet schuldig.
Nooit zie ik meer controles bv op het gebruik
van verlichting en door rood rijden van fietsers
of überhaupt dat agenten mensen aanspreken.
Ze staan er bij en kijken er naar als je
überhaupt toevallig nog een agent ziet.
Niet eens zover hier vandaan, in Rotterdam,
stoppen automobilisten voor een zebra, dat is
daar normaal. Als ik hier stop krijg ik als reactie
geïrriteerde en claxonneerde automobilisten
achter mij. Voorrang geven doe je blijkbaar
niet, ook niet als het gewoon hoort.
Het voornemen de stad veiliger te maken voor
verkeersdeelnemers is een goed streven.
Het kan in mijn ogen niet met alleen maar wat
aanpassingen van regels. Steeds maar nieuwe
regels als de oplossing van een (misschien
verkeerd gedefinieerd) probleem werkt niet.
Gedragsverandering van scooters, fietsers en
voetgangers is evenzo en misschien wel veel
belangrijker. Dat betekent informeren,
‘opvoeden’ en zoals vaak: handhaven met
redelijke pakkans. Gedragsverandering
betekent ook een andere mentaliteit bij bv de
politie.
Nu lijkt het erop dat het normenloze gedrag als
de norm wordt gezien. Er worden wat nieuwe
maatregelen geïmplementeerd en over een
paar jaar presenteert de gemeente vol trots
minder slachtoffers en zal dan beweren dat de
stad veiliger is geworden.
Maar denkt u dat het ook zo wordt ervaren als
er dan nog meer scooters, fietsers en andere
verkeersdeelnemers zijn die de regels van het
fatsoen aan hun kaars lappen?

	en dat al ruim 20 jaar.
Op zich kan ik mij vinden in een beperking van
de maximumsnelheid op bepaalde wegen.
Waar ik moeite mee heb is dat zoals vaak
maatregelen en ook de analyse eraan
voorafgaand erg gericht is op de automobilist.
Vaak weggezet als (in)direct de veroorzaker
van problemen.
Scooters die continue en onverwacht van
rijbaan wisselen, erg hard rijden, over stoepen
crossen. Fietsers die werkelijk alle regels aan
hun laars lappen en voetgangers idem. En
taxichauffeurs denken dat de stad van hun is
en gedragen zich daar ook naar.
Oke, het is allemaal erg generaliserend maar
het geeft wel een bepaald gevoel weer.
De automobilist wordt in een soort harnas
gedrukt, makkelijk te handhaven met camera’s
en ze krijgen snel de schuld van ongelukken
ook al zijn ze niet schuldig.
Nooit zie ik meer controles bv op het gebruik
van verlichting en door rood rijden van fietsers
of überhaupt dat agenten mensen aanspreken.
Ze staan er bij en kijken er naar als je
überhaupt toevallig nog een agent ziet.
Niet eens zover hier vandaan, in Rotterdam,
stoppen automobilisten voor een zebra, dat is
daar normaal. Als ik hier stop krijg ik als reactie
geïrriteerde en claxonneerde automobilisten
achter mij. Voorrang geven doe je blijkbaar
niet, ook niet als het gewoon hoort.
Het voornemen de stad veiliger te maken voor
verkeersdeelnemers is een goed streven.
Het kan in mijn ogen niet met alleen maar wat
aanpassingen van regels. Steeds maar nieuwe
regels als de oplossing van een (misschien
verkeerd gedefinieerd) probleem werkt niet.
Gedragsverandering van scooters, fietsers en
voetgangers is evenzo en misschien wel veel
belangrijker. Dat betekent informeren,
‘opvoeden’ en zoals vaak: handhaven met
redelijke pakkans. Gedragsverandering
betekent ook een andere mentaliteit bij bv de
politie.
Nu lijkt het erop dat het normenloze gedrag als
de norm wordt gezien. Er worden wat nieuwe
maatregelen geïmplementeerd en over een
paar jaar presenteert de gemeente vol trots
minder slachtoffers en zal dan beweren dat de
stad veiliger is geworden.
Maar denkt u dat het ook zo wordt ervaren als
er dan nog meer scooters, fietsers en andere
verkeersdeelnemers zijn die de regels van het
fatsoen aan hun kaars lappen?


	Het is maar wat de gemeente belangrijk vindt.
Ik ben benieuwd.

	Het is maar wat de gemeente belangrijk vindt.
Ik ben benieuwd.
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	Als u het mij vraagt zeg ik:
Parkeertarieven omhoog en meer straten
afsluiten voor de vieze stinkende auto!

	Als u het mij vraagt zeg ik:
Parkeertarieven omhoog en meer straten
afsluiten voor de vieze stinkende auto!
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	toch wordt het er doorgedrukt. Zogenaamd om
de parkeerdruk te verminderen, terwijl die op
zondag juist zo laag is en je dan met enige
fatsoen je vrienden en familie kunt uitnodigen
zonder ze op kosten te jagen! Het is
overduidelijk dat het besluit genomen wordt om
de gemeentekas te spekken voor het
uitoefenen van meer linkse hobbies. De
minderheid regeert, niets geen democratie. Ik
hoop dat er snel verkiezingen komen en dat
deze coalitie snel afgerekend wordt.

	toch wordt het er doorgedrukt. Zogenaamd om
de parkeerdruk te verminderen, terwijl die op
zondag juist zo laag is en je dan met enige
fatsoen je vrienden en familie kunt uitnodigen
zonder ze op kosten te jagen! Het is
overduidelijk dat het besluit genomen wordt om
de gemeentekas te spekken voor het
uitoefenen van meer linkse hobbies. De
minderheid regeert, niets geen democratie. Ik
hoop dat er snel verkiezingen komen en dat
deze coalitie snel afgerekend wordt.
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	zou erg wenselijk zijn maar 30km p/u kan
wellicht ook helpen.

	zou erg wenselijk zijn maar 30km p/u kan
wellicht ook helpen.
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	Westerdoksdijk en andere wegen in
Amsterdam.

	Westerdoksdijk en andere wegen in
Amsterdam.
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	achterlangs is geen alternatief hiervoor want:
1) Onveilig en oncomfortabel door
- de schudstroken, bruggetjes, kuilen en veel
kruisende grachtjes.
- de in feite shared space inrichting, omdat de
binnentuinen ook voetgangers- en speelgebied
is.
- het gebruik als parkeer plaats van
gemotoriseerd (werk)verkeer, wel of niet met
vergunning.
2) Onbruikbaar voor niet-bewoners, omdat
bijvoorbeeld de toegangsdeuren, belborden en
brievenbussen zich aan de Sumatrakade
bevinden.

	achterlangs is geen alternatief hiervoor want:
1) Onveilig en oncomfortabel door
- de schudstroken, bruggetjes, kuilen en veel
kruisende grachtjes.
- de in feite shared space inrichting, omdat de
binnentuinen ook voetgangers- en speelgebied
is.
- het gebruik als parkeer plaats van
gemotoriseerd (werk)verkeer, wel of niet met
vergunning.
2) Onbruikbaar voor niet-bewoners, omdat
bijvoorbeeld de toegangsdeuren, belborden en
brievenbussen zich aan de Sumatrakade
bevinden.
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	op dit moment een proef met ledverlichting om
rijden door rood tegen te gaan. Ook de
scooters in de stad hebben onze aandacht.
Recent (in oktober) is een proef gestart met
camerahandhaving.
In de binnenstad zijn vrijwel alle wegen al 30
km/u. Deze maatregel is er juist voor bedoeld
ook andere delen van de stad verkeersveiliger
en leefbaarder te maken.

	op dit moment een proef met ledverlichting om
rijden door rood tegen te gaan. Ook de
scooters in de stad hebben onze aandacht.
Recent (in oktober) is een proef gestart met
camerahandhaving.
In de binnenstad zijn vrijwel alle wegen al 30
km/u. Deze maatregel is er juist voor bedoeld
ook andere delen van de stad verkeersveiliger
en leefbaarder te maken.
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	30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met
partners een samenhangend pakket van
maatregelen voor waar onderdeel van
uitmaken: bebording en belijning,
communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.

	30k m/uur gaan. Met het oog op de invoering
van 30 km/uur bereidt de gemeente samen met
partners een samenhangend pakket van
maatregelen voor waar onderdeel van
uitmaken: bebording en belijning,
communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.
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	harder dan 50 km en ze maken (expres) hels
lawaai. Auto’s nemen eerder de ring als ze
maar langzaam mogen rijden.
Ik vindt dat ook de Weesperstraat terug moet
naar 30 km per uur. Oversteken voor
(school)kinderen is nu gevaarlijk, idem voor
ouderen. De verbinding tussen de wijken zal
met 30 km p.u. toenemen omdat de sfeer
minder gevaarlijk, dus vriendelijker wordt.
Niet onbelangrijk: de geluidsoverlast zal bij 30
km p.u. afnemen. Motorfietsen rijden nu veel
harder dan 50 km en ze maken (expres) hels
lawaai. Auto’s nemen eerder de ring als ze
maar langzaam mogen rijden.

	harder dan 50 km en ze maken (expres) hels
lawaai. Auto’s nemen eerder de ring als ze
maar langzaam mogen rijden.
Ik vindt dat ook de Weesperstraat terug moet
naar 30 km per uur. Oversteken voor
(school)kinderen is nu gevaarlijk, idem voor
ouderen. De verbinding tussen de wijken zal
met 30 km p.u. toenemen omdat de sfeer
minder gevaarlijk, dus vriendelijker wordt.
Niet onbelangrijk: de geluidsoverlast zal bij 30
km p.u. afnemen. Motorfietsen rijden nu veel
harder dan 50 km en ze maken (expres) hels
lawaai. Auto’s nemen eerder de ring als ze
maar langzaam mogen rijden.
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	gescheiden zijn. Voor smallere wegen en zeker
als auto en tram het wegvak delen: dáár wel
logisch.
//
Suggestie:
1 uitvalswegen met gescheiden stroken voor
ov en auto of ov-auto-fiets of waar zo weinig
een bus rijdt dat auto's er nauwelijks achter
zitten: houden op 50 km/h.
Vb: Burg. De Vlugtlaan, Hugo de Vrieslaan,
Vijzelgracht, IJdoornlaan, Tussenmeer en alle
dreven in Zuidoost.
Delen auto en tram (en soms ook nog fiets) het
wegvlak en is goede afbakening niet mogelijk;
dan naar 30 km/h. Denk aan de Rozengracht.
2. Alle zijwegen naar 30 km/h.
Vb burg fockstraat, en alle straten parallel aan
de Ceintuurbaan en haaks op de Van Baerle
bijv.
Uitzondering op pt 2: tenzij er goede ruimte is
voor een fietsstrook (minder parkeerhavens?
Iets smallere stoep en iets smallere rijstrook)
(en camera-toezicht en
fietsverzekeringsplaatjes zoala vroegah voor
de gemakzuchtigen of gehaasten die uitwijken)
of "fietsstraat, auto te gast"
Ik vind het vreemd dat een hele weg tot 30km/h
wordt bestempeld, behalve het stukje viaduct
over de A10. Vb bij Bos en Lommerplein; alsof
je daar kan optrekken en gelijk aan 50 km/h
toekomt zonder t volgende stoplicht te
hebben....

	gescheiden zijn. Voor smallere wegen en zeker
als auto en tram het wegvak delen: dáár wel
logisch.
//
Suggestie:
1 uitvalswegen met gescheiden stroken voor
ov en auto of ov-auto-fiets of waar zo weinig
een bus rijdt dat auto's er nauwelijks achter
zitten: houden op 50 km/h.
Vb: Burg. De Vlugtlaan, Hugo de Vrieslaan,
Vijzelgracht, IJdoornlaan, Tussenmeer en alle
dreven in Zuidoost.
Delen auto en tram (en soms ook nog fiets) het
wegvlak en is goede afbakening niet mogelijk;
dan naar 30 km/h. Denk aan de Rozengracht.
2. Alle zijwegen naar 30 km/h.
Vb burg fockstraat, en alle straten parallel aan
de Ceintuurbaan en haaks op de Van Baerle
bijv.
Uitzondering op pt 2: tenzij er goede ruimte is
voor een fietsstrook (minder parkeerhavens?
Iets smallere stoep en iets smallere rijstrook)
(en camera-toezicht en
fietsverzekeringsplaatjes zoala vroegah voor
de gemakzuchtigen of gehaasten die uitwijken)
of "fietsstraat, auto te gast"
Ik vind het vreemd dat een hele weg tot 30km/h
wordt bestempeld, behalve het stukje viaduct
over de A10. Vb bij Bos en Lommerplein; alsof
je daar kan optrekken en gelijk aan 50 km/h
toekomt zonder t volgende stoplicht te
hebben....
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	30km/ uur zonder meer zal bijdrage aan betere
veiligheid en verbetering van de leefbaarheid.
Wij zijn echter zeer teleurgesteld dat de
Middenweg vanaf A10 tot de Kruislaan nog een
50km straat blijft in uw plannen. Aan dit deel
van de Middenweg zijn veel woningen gelegen
en er zijn ook veel sportparken en sportclubs in
de directe nabijheid.
Voor de direct aan de Middenweg gelegen
woningen is 30km/ uur een echte verbetering
van hun veiligheid zoals u met dit beleid ook
beaamt en zal de leefbaarheid tastbaar
verbeteren met name door verminderen van de
geluidsoverlast.
De sportparken, sportclubs en het Jaap Eden
sportcomplex worden door veel mensen
bezocht. 1000-den per week. Jong en oud(er)
en overwegend op de fiets of andere
tweewielers. 30km op dit stuk van de
Middenweg draagt dan ook ontegenzeggelijk
bij aan hun veiligheid. 30km op dit stuk van de
Middenweg is geen enkele belemmering voor
omwonenden en bezoekers om huis of
sportvoorziening met de auto te bereiken als
dat nodig is.
Dit deel van de Middenweg beschikt over een
vrije tram- en busbaan. Dat betekent dat de
30km limiet op de rijbaan, geen enkele
belemmering betekent voor OV. Ook nood- en
hulpdiensten ondervinden hierdoor geen
verandering in hun huidige doorlooptijden.
Tenslotte: De Middenweg is een belangrijke
toegangspoort voor Amsterdam vanaf de Ring
A10. Dat betekent dat ook direct na het
verlaten van de A10 de weggebruiker moet
worden geïnformeerd: in de bebouwde kom is
30 de norm! Ook vice versa geldt: tot de
snelweg A10 is 30 de norm. Dat is éénduidig
en daarmee helpt u de weggebruikers.
Samen voor betere veiligheid en betere
leefomgeving.

	30km/ uur zonder meer zal bijdrage aan betere
veiligheid en verbetering van de leefbaarheid.
Wij zijn echter zeer teleurgesteld dat de
Middenweg vanaf A10 tot de Kruislaan nog een
50km straat blijft in uw plannen. Aan dit deel
van de Middenweg zijn veel woningen gelegen
en er zijn ook veel sportparken en sportclubs in
de directe nabijheid.
Voor de direct aan de Middenweg gelegen
woningen is 30km/ uur een echte verbetering
van hun veiligheid zoals u met dit beleid ook
beaamt en zal de leefbaarheid tastbaar
verbeteren met name door verminderen van de
geluidsoverlast.
De sportparken, sportclubs en het Jaap Eden
sportcomplex worden door veel mensen
bezocht. 1000-den per week. Jong en oud(er)
en overwegend op de fiets of andere
tweewielers. 30km op dit stuk van de
Middenweg draagt dan ook ontegenzeggelijk
bij aan hun veiligheid. 30km op dit stuk van de
Middenweg is geen enkele belemmering voor
omwonenden en bezoekers om huis of
sportvoorziening met de auto te bereiken als
dat nodig is.
Dit deel van de Middenweg beschikt over een
vrije tram- en busbaan. Dat betekent dat de
30km limiet op de rijbaan, geen enkele
belemmering betekent voor OV. Ook nood- en
hulpdiensten ondervinden hierdoor geen
verandering in hun huidige doorlooptijden.
Tenslotte: De Middenweg is een belangrijke
toegangspoort voor Amsterdam vanaf de Ring
A10. Dat betekent dat ook direct na het
verlaten van de A10 de weggebruiker moet
worden geïnformeerd: in de bebouwde kom is
30 de norm! Ook vice versa geldt: tot de
snelweg A10 is 30 de norm. Dat is éénduidig
en daarmee helpt u de weggebruikers.
Samen voor betere veiligheid en betere
leefomgeving.
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	1730-
8127 

	Nummer 
	1738-
3680


	was ik wat milder, maar na erop gelet te
hebben ben ik mordicus tegen een algemene
invoering van 30 km/uur)

	was ik wat milder, maar na erop gelet te
hebben ben ik mordicus tegen een algemene
invoering van 30 km/uur)


	Nummer 
	1743-
0114


	Nummer 
	1757-
1724


	Nummer 
	1760-
5045


	Nummer 
	1801-
7065


	vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er
nog steeds een aantal wegen 50km/u.
Doorstroming is op die wegen nog steeds een
belangrijk criterium. Op een aantal plekken
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot
van auto's door betere motoren en brandstof.
Over de hele stad is de verslechtering van
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal.
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet
minder bereikbaar gaat worden door de
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te
voeren zal de reistijd om op een locatie
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte
van de totale reis.

	vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er
nog steeds een aantal wegen 50km/u.
Doorstroming is op die wegen nog steeds een
belangrijk criterium. Op een aantal plekken
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot
van auto's door betere motoren en brandstof.
Over de hele stad is de verslechtering van
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal.
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet
minder bereikbaar gaat worden door de
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te
voeren zal de reistijd om op een locatie
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte
van de totale reis.


	Nummer 
	1804-
3907


	Nummer 
	1832-
2502


	speciaal onderwijs voor kinderen met dezelfde
beperkingen als hierboven genoemd. De
verkeersdrempels die er nu zijn in de Jan
Tooropstraat zijn niet voldoende om de
snelheid af te remmen, dus invoering van
30km/uur is zeer gewenst gezien de vele
kinderen die er in de straat komen. Sinds dit
voorjaar is de Derkinderenstraat afgesloten
voor verkeer wegens werkzaamheden en dat
verkeer wordt nu door de Jan Tooropstraat
geleid. Dus dat geeft een flinke toename van
het verkeer. Mijn vraag is daarom om 30km/uur
in te voeren in dat deel van de Jan
Tooropstraat en om dat nu al te laten ingaan
en niet over een paar jaar vanwege de
afsluiting van de Derkinderenstraat. Alvast mijn
dank hiervoor!

	speciaal onderwijs voor kinderen met dezelfde
beperkingen als hierboven genoemd. De
verkeersdrempels die er nu zijn in de Jan
Tooropstraat zijn niet voldoende om de
snelheid af te remmen, dus invoering van
30km/uur is zeer gewenst gezien de vele
kinderen die er in de straat komen. Sinds dit
voorjaar is de Derkinderenstraat afgesloten
voor verkeer wegens werkzaamheden en dat
verkeer wordt nu door de Jan Tooropstraat
geleid. Dus dat geeft een flinke toename van
het verkeer. Mijn vraag is daarom om 30km/uur
in te voeren in dat deel van de Jan
Tooropstraat en om dat nu al te laten ingaan
en niet over een paar jaar vanwege de
afsluiting van de Derkinderenstraat. Alvast mijn
dank hiervoor!
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	1836-
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	1848-
5639
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	1880-
3146


	fietser/scooter) zich toch niet aan gaan
houden, omdat er niet op wordt gehandhaafd.
Zolang er niet (goed) wordt gehandhaafd op
auto's die te hard en door rood rijden én op
fietsers en (opgevoerde) scooters die door
rood rijden, heeft het totaal geen zin om de
snelheid te verlagen. Kortom slecht plan.

	fietser/scooter) zich toch niet aan gaan
houden, omdat er niet op wordt gehandhaafd.
Zolang er niet (goed) wordt gehandhaafd op
auto's die te hard en door rood rijden én op
fietsers en (opgevoerde) scooters die door
rood rijden, heeft het totaal geen zin om de
snelheid te verlagen. Kortom slecht plan.
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	1899-
7085


	Nummer 
	1904-
7480


	Verkenning Oostelijke Binnenstad is
opgenomen.

	Verkenning Oostelijke Binnenstad is
opgenomen.
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	1922-
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	1929-
1923


	Andere gerichte maatregelen die nu ook al
effect hebben zijn drempels en bloembakken of
andere obstakels die een automobilist dwingen
zijn snelheid te verlagen.
Kortom, geen algehele verlaging van de
maximumsnelheid binnen de bebouwde
komgerichte, maar wel proportionele en
gerichte maatregelen.
Tot slot, als u echt ballen heeft, en dat heeft u
niet, maakt u de hele binnenstad autovrij.

	Andere gerichte maatregelen die nu ook al
effect hebben zijn drempels en bloembakken of
andere obstakels die een automobilist dwingen
zijn snelheid te verlagen.
Kortom, geen algehele verlaging van de
maximumsnelheid binnen de bebouwde
komgerichte, maar wel proportionele en
gerichte maatregelen.
Tot slot, als u echt ballen heeft, en dat heeft u
niet, maakt u de hele binnenstad autovrij.


	Nummer 
	1929-
2146


	Nummer 
	1934-
0177


	is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	1941-
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	1967-
0270


	Dat e 50 km per uur mag rijden op die
verschrikkelijk onoverzichtelijke straat, vonden
we bizar (hoewel wettelijk duidelijk).
Ook als inwoner en fietser in Amsterdam ben ik
erg blij met dit voornemen.
En nog blijer zal ik zijn als alle brommers met
hun geluidsoverlast elektrisch moeten zijn,
daar kunnen we niet snel genoeg mee
voortgaan wat mij betreft.

	Dat e 50 km per uur mag rijden op die
verschrikkelijk onoverzichtelijke straat, vonden
we bizar (hoewel wettelijk duidelijk).
Ook als inwoner en fietser in Amsterdam ben ik
erg blij met dit voornemen.
En nog blijer zal ik zijn als alle brommers met
hun geluidsoverlast elektrisch moeten zijn,
daar kunnen we niet snel genoeg mee
voortgaan wat mij betreft.


	Nummer 
	1991-
1472 

	Nummer 
	2033-
7629


	Wibautstraat staat ook maar 1 flitspaal en er
wordt voor ons gevoel niet veel op snelheid
gecontroleerd. Ook voor overstekende
voetgangers en kinderen is de weg niet veilig.
Ten tweede is het voor het milieu veel beter als
de Wibautstraat een 30km zone zou worden.
Tot slot geeft de weg behoorlijk wat
geluidsoverlast. Zeker op het eerder genoemde
stuk waar automobilisten en motoren het gas
opentrekken tot aan de spoorbrug (want dat
galmt zo lekker).

	Wibautstraat staat ook maar 1 flitspaal en er
wordt voor ons gevoel niet veel op snelheid
gecontroleerd. Ook voor overstekende
voetgangers en kinderen is de weg niet veilig.
Ten tweede is het voor het milieu veel beter als
de Wibautstraat een 30km zone zou worden.
Tot slot geeft de weg behoorlijk wat
geluidsoverlast. Zeker op het eerder genoemde
stuk waar automobilisten en motoren het gas
opentrekken tot aan de spoorbrug (want dat
galmt zo lekker).


	Nummer 
	2044-
1949


	levert minder overlast, is gelegen langs de
spoorbaan en is geen aantrekkelijke
verblijfsruime. De bedrijfsgebouwen langs de
Piet Heinkade zijn goed geluidsgeïsoleerd en
hebben een autovrije verblijfsomgeving aan de
noordzijde aan het IJ.
Het instellen van 30km limiet op de Prins
Hendrikkade betekent ook dat gemotoriseerd
verkeer dat uit de IJ tunnel komt, direct
duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat
moment in de bebouwde stedelijke omgeving
zijn: hier geldt 30km! Geen verleiding om ‘nog
even het gas open te trekken’. Vanaf CS is het
logisch dat tot de IJ tunnel 30km geldt. Dat is
men in alle straten daarvoor ook gewend. Voor
het OV betekent 30km vrijwel geen verschil.
Het
trajectdeel tussen IJ tunnel en Odebrug en is
circa 710meter.
Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade
wonen veel mensen (woningen en boten) en
zijnveel hotels. Het is momenteel met de
geldende 50km zeer gevaarlijk om over te
steken
temeer daar er nauwelijks gemarkeerde
oversteekplaatsen zijn. 30km betekent hier ook
echte verbetering van de veiligheid voor
bewoners en bezoekers.
Wij zien geen echte belemmeringen om in het
kader van uw beleidsvoornemen ’30 in de
stad’ ook de Prins Hendrikkade naar 30km te
promoveren. Het vraagt geen grote
investeringen, het draagt bij aan de
doelstellingen verbeteren veiligheid en
verbeteren
leefomgeving en het past geheel in de
uitgangspunten die al eerder voor dit gebied
door u zijn geformuleerd.

	levert minder overlast, is gelegen langs de
spoorbaan en is geen aantrekkelijke
verblijfsruime. De bedrijfsgebouwen langs de
Piet Heinkade zijn goed geluidsgeïsoleerd en
hebben een autovrije verblijfsomgeving aan de
noordzijde aan het IJ.
Het instellen van 30km limiet op de Prins
Hendrikkade betekent ook dat gemotoriseerd
verkeer dat uit de IJ tunnel komt, direct
duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat
moment in de bebouwde stedelijke omgeving
zijn: hier geldt 30km! Geen verleiding om ‘nog
even het gas open te trekken’. Vanaf CS is het
logisch dat tot de IJ tunnel 30km geldt. Dat is
men in alle straten daarvoor ook gewend. Voor
het OV betekent 30km vrijwel geen verschil.
Het
trajectdeel tussen IJ tunnel en Odebrug en is
circa 710meter.
Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade
wonen veel mensen (woningen en boten) en
zijnveel hotels. Het is momenteel met de
geldende 50km zeer gevaarlijk om over te
steken
temeer daar er nauwelijks gemarkeerde
oversteekplaatsen zijn. 30km betekent hier ook
echte verbetering van de veiligheid voor
bewoners en bezoekers.
Wij zien geen echte belemmeringen om in het
kader van uw beleidsvoornemen ’30 in de
stad’ ook de Prins Hendrikkade naar 30km te
promoveren. Het vraagt geen grote
investeringen, het draagt bij aan de
doelstellingen verbeteren veiligheid en
verbeteren
leefomgeving en het past geheel in de
uitgangspunten die al eerder voor dit gebied
door u zijn geformuleerd.


	Nummer 
	2056-
0606


	Nummer 
	2065-
8599


	De prins hendrikkade staat op de lijst om
aangepakt te worden maar, staat nu wel nog
als 50km weg waar de rest naar 30km gaat.
Wij/ik als bewoner van de prins
hendrikkade(woonboot) willen dan ook
aangeven dat ook de prins hendrikkade naar
30 moet! Er zijn gelukkig tot nu wat kleinere
incidenten geweest. Aanrijdingen etc. Alleen
met hoe hard er nu gereden word is er naast
overlast dag en NACHT ook de vraag wanneer
er dodelijke ongelukken gaan vallen. Want op
deze manier gaan die er komen. Het is een
racebaan midden in de stad. Max verstappen is
er jaloers op!. Dus AUB neem onze grote
zorgen mee in u beslissingen niet alleen naar
30km per uur ook voor de herinrichting van de
Prins hendrikkade.
Gr

	De prins hendrikkade staat op de lijst om
aangepakt te worden maar, staat nu wel nog
als 50km weg waar de rest naar 30km gaat.
Wij/ik als bewoner van de prins
hendrikkade(woonboot) willen dan ook
aangeven dat ook de prins hendrikkade naar
30 moet! Er zijn gelukkig tot nu wat kleinere
incidenten geweest. Aanrijdingen etc. Alleen
met hoe hard er nu gereden word is er naast
overlast dag en NACHT ook de vraag wanneer
er dodelijke ongelukken gaan vallen. Want op
deze manier gaan die er komen. Het is een
racebaan midden in de stad. Max verstappen is
er jaloers op!. Dus AUB neem onze grote
zorgen mee in u beslissingen niet alleen naar
30km per uur ook voor de herinrichting van de
Prins hendrikkade.
Gr
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	2130-
1264
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	Nummer 
	2144-
8990


	Nummer 
	2151-
5204


	op de Ridderspoorweg in Buiksloterham
(Amsterdam-Noord). Ik hoop dat u de snelheid
wilt verlagen naar 30KM/H.

	op de Ridderspoorweg in Buiksloterham
(Amsterdam-Noord). Ik hoop dat u de snelheid
wilt verlagen naar 30KM/H.


	Nummer 
	2168-
3371


	Nummer 
	2172-
6808


	rijden (vooral op zaterdag).
Maar... als de politie nauwelijks handhaaft zal
er in praktijk weinig veranderen.

	rijden (vooral op zaterdag).
Maar... als de politie nauwelijks handhaaft zal
er in praktijk weinig veranderen.
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	2202-
2768
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	2202-
6054
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	2218-
8993


	Nummer 
	2241-
2317


	praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	2251-
2023


	Nummer 
	2252-
8679


	Nummer 
	2259-
7980


	Daarnaast steek ik met de zenuwen de ph
kade over, elke keer dat ik mijn hond uitlaat.

	Daarnaast steek ik met de zenuwen de ph
kade over, elke keer dat ik mijn hond uitlaat.


	Nummer 
	2262-
1707


	Nummer 
	2263-
7331


	openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.


	Nummer 
	2292-
9101


	Nummer 
	2300-
0865
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	2306-
7633


	uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.


	Nummer 
	2318-
5625


	moeten wachten bij elke halte in de Van
Hallstraat laten met het gaspedaal allemaal in
meer of mindere mate de accumulatie van hun
ongeduld merken. Alle automobilisten achter
de bus willen de bus (eindelijk!) inhalen voor
die weer optrekt, al vanaf de Haarlemmerstraat
“zitten ze er achter vast.”
De buschauffeurs vertrouw ik voor geen cent
want toen ik nog een kinderwagen duwde
moest ik hier vaak overstappen op tram 3.
Tussen bus en stoeprand gaapt dan ruim een
meter, nooit komt de bus netjes langs de stoep
uit, zoals ik al schetste. Zelf tilde ik de baby in
kinderwagen, boodschappentassen en broertje
in 1 beweging op om ze op de stoep te zetten,
maar niet alle ouders, zoals mijn vrouw, lukt
dat. Als je het in etappes doet vrees je altijd dat
de buschauffeur vertrekt terwijl je maar 1 van
de 2 kinderen buiten de bus hebt. Mede�passagiers gaan dan schreeuwen tegen de
chauffeur dat hij de deur weer open moet
gooien.
Daarom moet deze bushalte net zo ingericht
worden als die in de Van Hallstraat, met
bijbehorende comfortabele verhoogde
stoeprand. Dan rij je gewoon naar buiten met
kinderwagen. Met een fietspad aan de
rechterzijde erlangs en niet te passeren voor
het autoverkeer. Dat betekent dat de bushalte
in de andere richting, de stad uit, ernaast moet
komen te liggen (link 2). Net als in de Van
Hallstraat. Dat is ook goed omdat scholieren
niet de moeite nemen om om te lopen voor de
voetgangersoversteek. De bushalte krijgt dan
ook een voetgangersoversteekplaats natuurlijk.
De scholieren steken nu overal de straat over
in de buurt van die bushalte (link 3).
2. Tweerichtingsverkeer in 30km-zones
afschaffen
In mijn woonbuurt in de Staatsliedenbuurt geldt
een 30km/u zone, zoals in het grootste deel
van Amsterdam. Opmerkelijk aan deze buurt is
dat er geen eenrichtingsverkeer geldt maar er
tweerichtingsverkeer is ingevoerd. Daar hoort
ook een bredere rijbaan bij dan dan nodig is
voor eenrichtingsverkeer. In een autoluwe stad
heeft de auto dat niet nodig, de stoepen
moeten juist breder worden! Daarom ligt het
voor de hand om een verkeerscirculatieplan
voor de buurt op te stellen en aan de zonnige
kant van de straat de stoep te verbreden. Daar
willen buurtbewoners op de stoep zitten,
kinderen willen er spelen.
4. Meer onverplichte fietspaden
Ik maak mij grote zorgen voor de vrijliggende
fietspaden waar ik met mijn kinderen intensief

	moeten wachten bij elke halte in de Van
Hallstraat laten met het gaspedaal allemaal in
meer of mindere mate de accumulatie van hun
ongeduld merken. Alle automobilisten achter
de bus willen de bus (eindelijk!) inhalen voor
die weer optrekt, al vanaf de Haarlemmerstraat
“zitten ze er achter vast.”
De buschauffeurs vertrouw ik voor geen cent
want toen ik nog een kinderwagen duwde
moest ik hier vaak overstappen op tram 3.
Tussen bus en stoeprand gaapt dan ruim een
meter, nooit komt de bus netjes langs de stoep
uit, zoals ik al schetste. Zelf tilde ik de baby in
kinderwagen, boodschappentassen en broertje
in 1 beweging op om ze op de stoep te zetten,
maar niet alle ouders, zoals mijn vrouw, lukt
dat. Als je het in etappes doet vrees je altijd dat
de buschauffeur vertrekt terwijl je maar 1 van
de 2 kinderen buiten de bus hebt. Mede�passagiers gaan dan schreeuwen tegen de
chauffeur dat hij de deur weer open moet
gooien.
Daarom moet deze bushalte net zo ingericht
worden als die in de Van Hallstraat, met
bijbehorende comfortabele verhoogde
stoeprand. Dan rij je gewoon naar buiten met
kinderwagen. Met een fietspad aan de
rechterzijde erlangs en niet te passeren voor
het autoverkeer. Dat betekent dat de bushalte
in de andere richting, de stad uit, ernaast moet
komen te liggen (link 2). Net als in de Van
Hallstraat. Dat is ook goed omdat scholieren
niet de moeite nemen om om te lopen voor de
voetgangersoversteek. De bushalte krijgt dan
ook een voetgangersoversteekplaats natuurlijk.
De scholieren steken nu overal de straat over
in de buurt van die bushalte (link 3).
2. Tweerichtingsverkeer in 30km-zones
afschaffen
In mijn woonbuurt in de Staatsliedenbuurt geldt
een 30km/u zone, zoals in het grootste deel
van Amsterdam. Opmerkelijk aan deze buurt is
dat er geen eenrichtingsverkeer geldt maar er
tweerichtingsverkeer is ingevoerd. Daar hoort
ook een bredere rijbaan bij dan dan nodig is
voor eenrichtingsverkeer. In een autoluwe stad
heeft de auto dat niet nodig, de stoepen
moeten juist breder worden! Daarom ligt het
voor de hand om een verkeerscirculatieplan
voor de buurt op te stellen en aan de zonnige
kant van de straat de stoep te verbreden. Daar
willen buurtbewoners op de stoep zitten,
kinderen willen er spelen.
4. Meer onverplichte fietspaden
Ik maak mij grote zorgen voor de vrijliggende
fietspaden waar ik met mijn kinderen intensief


	gebruik van maak in de stad. Met veel moeite
hebben we de snorfietsen ervan af gekregen
zodat het er weer prettig fietsen is. Bepaald
nog niet perfect, maar al wel beter dan het
was. Je wordt er niet meer opzij gewerkt door
intimidatie. Ze gaan zelf de rijbaan op.
De fietsstraat wordt vaak gezien als oplossing,
maar dat is het niet. Op een fietsstraat fiets je
niet alleen weer samen met die snorfietsen,
maar ook met bromfietsen, motorfietsen en
automobilisten die helemaal niet gewend zijn
om rekening te houden met fietsers omdat ze
gewend zijn dat fietsers overal in Nederland op
fietspaden fietsen. In woonbuurten met straten
zonder fietsers merk je al dat ze geen geduld
hebben met fietsers. De technologie van de
auto is er nu eenmaal op ingericht om je af te
sluiten van voetgangers en fietsers. Vooral de
populaire SUV-modellen zijn heel erg wat dat
betreft, hoog op de wielen een geïsoleerde
cocon.
Een oplossing waar ik mee kan leven is om de
vrijliggende fietspaden onverplicht te maken.
Massa’s fietsers blijven dan gewoon veilig
fietsen, maar snelle fietsers en andere lichte
elektrische voertuigen kunnen dan de rijbaan
op waar 30km zal gelden. Het nieuwe 30km/u
regime maakt dat mogelijk. Dat heeft twee
voordelen: automobilisten moeten rekening
houden met fietsers (die zelf voor de rijbaan
kiezen) waardoor ze de snelheid moeten
matigen en de drukte op het fietspad wordt
verlicht, vooral omdat de snelheidsverschillen
er zullen afnemen. De fietsers met een
gemiddelde snelheid blijven op het fietspad, de
gehaaste racefietsers, e-bikes en dergelijke
kunnen de rijbaan op uit vrije keuze.
Het introduceren van onverplichte fietspaden
hoeft niet zoals de maatregel SNOR of 30km/u
met een ‘big bang’ maar kan met pilots en stuk
voor stuk, met zorgvuldige monitoring en waar
nodig ondersteunende maatregelen.
5. Overal 30
Een ieder die kijkt op de kaart met straten die
30 worden zal het gelijk opvallen dat er een
‘dolksteek’ in het centrum van Amsterdam te
zien is. Enkele straten zijn uitgezonderd. Het is
wel een ‘wens’ ze 30 te maken, maar het is
onduidelijk waarom dat niet gelijk kan. Alles
moet in het werk worden gesteld om ook die
wegen 30 te maken. Van Amstelstation tot de
Leeuwarderweg. Van de Westerdoksdijk tot de
Zeeburgerdijk. De inrichting van deze wegen
voldoet nog niet aan de criteria voor 30km/u,
maar dan is het zaak om deze wegen aan te
passen. Als 30km gaat gelden vanaf
Noorderpark dan kan daar ook mooi het
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zien is. Enkele straten zijn uitgezonderd. Het is
wel een ‘wens’ ze 30 te maken, maar het is
onduidelijk waarom dat niet gelijk kan. Alles
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passen. Als 30km gaat gelden vanaf
Noorderpark dan kan daar ook mooi het

	verkeer gedoseerd de stad in gelaten worden
zodat er geen files in de tunnel ontstaan (dat
wil Rijkswaterstaat niet). Beide tunnelbuizen
van de IJ-tunnel kunnen dan makkelijk
enkelbaans worden en aansluiten op de Prins
Hendrikkade met een rotonde op
maaiveldniveau. De hele tunnelmond eronder
kan dan omgetoverd worden tot een stadspark.
De ruimte die vrij komt in de tunnelbuizen kan
gebruikt worden door een ‘people mover’ over
een verhoogd niveau rondjes te laten rijden
vanuit dit nieuwe park naar metrostation
Noorderpark. Fietsers en voetgangers krijgen
dan een eigen verbinding onder het IJ door,
daar is behoefte aan. De rotonde op de Prins
Hendrikkade geeft dan verkeer gedoseerd via
een afslag voor de brandweerkazerne langs
door aan de Valkenburgerstraat en verder.
Tweerichtingsverkeer daar zodat de
Foeliestraat aan de andere kant van het park
een fietspad kan worden.
3. Snorfiets meer naar de rijbaan
De snorfiets kon binnen het project SNOR niet
overal naar de rijbaan. Volgens
https://www.amsterdam.nl/snorfiets�rijbaan/kaart-snorfietsers/ gaat het om:
Transformatorweg, Spaarndammerdijk,
Tasmanstraat, Van Diemenstraat,
Westerdoksdĳk, De Ruijterkade, Piet Heinkade,
Panamalaan, Zeeburgerdĳk, Mauritskade,
Stadhouderskade, Nassaukade, Houtmankade,
Prins Hendrikkade (tussen Centraal Station en
Kattenburgerstraat), Kattenburgerstraat,
Valkenburgerstraat, Weesperstraat,
Wibautstraat, Gooise weg, Amsterdamse Brug,
Schellingwouderbrug, Zuiderzeeweg (tussen
de Amsterdamse Brug en de
Schellingwouderbrug), IJburglaan.
En daarvan wordt volgens
https://maps.amsterdam.nl/30km/ een deel
30km (of het is de wens). De enige straten die
50 blijven en waar de snorfiets niet op hoeft
zijn dan:
Transformatorweg, Tasmanstraat, Van
Diemenstraat, Westerdoksdĳk, De Ruijterkade,
Piet Heinkade, Panamalaan, Gooise weg,
Amsterdamse Brug, Schellingwouderbrug,
Zuiderzeeweg (tussen de Amsterdamse Brug
en de Schellingwouderbrug), IJburglaan.
Daarom vraag ik vanuit de actiegroep Geef het
Fietspad Terug! (Waar ik deel van uit maak) of
de snorfiets overal naar de rijbaan kan door de
uitzonderingen op te heffen.
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	op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.
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leiden tot iets langere reistijden.
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	uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	geen sprake is van een trambaan die fysiek is
afgescheiden van de rijbaan waar het overige
verkeer rijdt, moet de tram zich houden aan de
maximumsnelheid die voor het overige verkeer
geldt. Wanneer sprake is van een trambaan die
wel fysiek is afgescheiden van het overige
verkeer, mag daarop met een afwijkende
(hogere) snelheid worden gereden. Zoals
hiervoor aangegeven is dat een bevoegdheid
van B&W.
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wel fysiek is afgescheiden van het overige
verkeer, mag daarop met een afwijkende
(hogere) snelheid worden gereden. Zoals
hiervoor aangegeven is dat een bevoegdheid
van B&W.
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	Maar ik zou alleen nog willen zeggen: pas op
met wegen waar je 30 kmpu gaat invoeren
waar door de inrichting en de lengte makkelijk
50 gereden kan worden. Het invoeren van
serieuze drempels is ook een idee hè?! Van
die drempels waar je schokbrekers van door je
voorklep springen als je te hard rijdt. Balkjes
zeg maar.
Succes!

	Maar ik zou alleen nog willen zeggen: pas op
met wegen waar je 30 kmpu gaat invoeren
waar door de inrichting en de lengte makkelijk
50 gereden kan worden. Het invoeren van
serieuze drempels is ook een idee hè?! Van
die drempels waar je schokbrekers van door je
voorklep springen als je te hard rijdt. Balkjes
zeg maar.
Succes!
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	maatregelen voor waar onderdeel van
uitmaken: bebording en belijning,
communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.
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snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
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verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.
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	aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	Neem alstublieft mee uw ervaring met recent
ingevoerde regelgeving inzake brommers en
snorfietsen. Geen handhaving heeft tot gevolg
dat de veiligheid verslechterd! En is slecht voor
u als wetgever, de politie, de handhavers en de
fietsers in de stad.
Indien u de regel invoert zorg vooraf ervoor dat
er instrumenten of middelen zijn om de regel te
handhaven, anders niet doen!

	Neem alstublieft mee uw ervaring met recent
ingevoerde regelgeving inzake brommers en
snorfietsen. Geen handhaving heeft tot gevolg
dat de veiligheid verslechterd! En is slecht voor
u als wetgever, de politie, de handhavers en de
fietsers in de stad.
Indien u de regel invoert zorg vooraf ervoor dat
er instrumenten of middelen zijn om de regel te
handhaven, anders niet doen!
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	wordt echter nog gekozen voor een
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	dan op rustige tijden. Op rustige tijden
(zondagen, avonden en 'snachts) rijdt het
verkeer veel harder en dan komen ook de
auto's en motoren met onklaar gemaakte
uitlaten en opgevoerde motoren tevoorschijn.
Deze weggebruikers lijken erop uit te zijn
zoveel mogelijk lawaai produceren en wachten
tot de files opgelost zijn.
Als uw bedoeling is om de alghele sfeer in de
stad rustiger te krijgen, een veiliger gevoel voor
de bewoners te creeeren, dan denk ik dat het
goed is om te proberen het overlast
veroorzakende verkeer helemaal uit de stad te
weren. Dus ook van de doorgaande wegen.
Ook bussen en trams die met hoge snelheid
over de vrije trambaan rijden geven een
onveilig gevoel. Over de langere rij-tijden zou ik
me niet veel zorgen maken. Ik heb op het
traject van het tropenmuseum naar de
haarlemmerpoort vorig jaar zelf een rijtijd proef
gedaan. De hele binnering rond dus. Een
afstand van 6100 meter. Een keer met max 50
km/u daarna en nog een keer met max 30
km/u. Het gaf slechts 3 MINUTEN VERSCHIL.
Ik deed deze meting op een zondagochtend,
dus met weinig verkeer op de weg. Als u
interesse heeft in deze rij-tijd meting dan wil ik
u graag verder informeren.
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afstand van 6100 meter. Een keer met max 50
km/u daarna en nog een keer met max 30
km/u. Het gaf slechts 3 MINUTEN VERSCHIL.
Ik deed deze meting op een zondagochtend,
dus met weinig verkeer op de weg. Als u
interesse heeft in deze rij-tijd meting dan wil ik
u graag verder informeren.
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	meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	overal binnen amsterdam 40km/h iedereen
tevreden: bestuurder en de stad. Net als de
milieu borden 1 keer aangeven bespaart je ook
borden.
Mvg,
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	snelheid zorgt dus voor minder ongevallen. Als
het toch misgaat, zijn de gevolgen minder
ernstig. In het steeds drukkere Amsterdam is
dat belangrijke winst. Door de snelheid op veel
van deze wegen omlaag te brengen naar 30
km/u is het risico op ernstig letsel en het aantal
slachtoffers dus aanzienlijk kleiner.
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van deze wegen omlaag te brengen naar 30
km/u is het risico op ernstig letsel en het aantal
slachtoffers dus aanzienlijk kleiner.
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	zal de geluidsoverlast beperken en ook de
uitstoot verminderen.
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	Er is nu al vrijwel geen bestuurder die zich aan
de 50 km regel houdt want er wordt niet
gecontroleerd, laat staan gehandhaafd. Dat
laatste is vooral ook onbegrijpelijk. Dwz hoe
simpel zou het zijn door alleen al maar camera
controle in te voeren. Dan zouden we meteen
verlost zijn van de brullende uitlaten van
motoren en opgefokte autobestuurders.
Het is hier door het zwaar toegenomen verkeer
een gevaarlijke en zeer ongezonde
woonlokatie geworden.
Al jaren vragen we om maatregelen. Neem nu
eindelijk eens een beslissing waardoor het
doorgaand verkeer dat hier feitelijk niks te
zoeken heeft, echt gedwongen wordt tot
langzamer rijden. En dan niet door alleen wat
snelheidsborden op te hangen maar ook door
camera’s te plaatsen en serieuze controles uit
te voeren. Dan zult u zien waarom wij als
buurtbewoners worden vergiftigd en met ware
doodsverachting moeten oversteken.

	Er is nu al vrijwel geen bestuurder die zich aan
de 50 km regel houdt want er wordt niet
gecontroleerd, laat staan gehandhaafd. Dat
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controle in te voeren. Dan zouden we meteen
verlost zijn van de brullende uitlaten van
motoren en opgefokte autobestuurders.
Het is hier door het zwaar toegenomen verkeer
een gevaarlijke en zeer ongezonde
woonlokatie geworden.
Al jaren vragen we om maatregelen. Neem nu
eindelijk eens een beslissing waardoor het
doorgaand verkeer dat hier feitelijk niks te
zoeken heeft, echt gedwongen wordt tot
langzamer rijden. En dan niet door alleen wat
snelheidsborden op te hangen maar ook door
camera’s te plaatsen en serieuze controles uit
te voeren. Dan zult u zien waarom wij als
buurtbewoners worden vergiftigd en met ware
doodsverachting moeten oversteken.


	Nummer 
	2782-
1381


	lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.


	Nummer 
	2783-
8649


	handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	2805-
9303


	Nummer 
	2806-
5452


	Nummer 
	2852-
0633 

	zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.

	zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.


	Nummer 
	2862-
9596


	Nummer 
	2865-
2674


	Nummer 
	2866-
0403


	Nummer 
	2877-
3760


	openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.


	Nummer 
	2903-
4708


	Nummer 
	2904-
7035


	Nummer 
	2916-
4952

	2916-
4952


	Nummer 
	2952-
8790


	Nummer 
	2967-
4274


	 
	 

	Nummer 
	2969-
4892


	Nummer 
	2996-
9636


	Nummer 
	3005-
0275

	3005-
0275


	Nummer 
	3005-
5214


	Nummer 
	3016-
0260


	Nummer 
	3027-
1260 

	Nummer 
	3040-
9702 

	Nummer 
	3055-
7994


	Nummer 
	3085-
7869


	Nummer 
	3096-
2213


	Nummer 
	3100-
3155


	Nummer 
	3114-
6206


	Nummer 
	3132-
9222


	meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	3135-
9501


	Nummer 
	3143-
7714


	Nummer 
	3166-
9284


	Nummer 
	3174-
9837


	geen juiste aanname kunnen doen over de
naderingsnelheid van voertuigen.

	geen juiste aanname kunnen doen over de
naderingsnelheid van voertuigen.


	Nummer 
	3180-
9104


	(ongewenste) trillingen van die drempels voor
omwonenden te genereren. Diverse knijpen of
vernauwingen kunnen in dit geval wellicht beter
werken mogelijk in combinatie met het instellen
van een zogenaamde fietsstraat. Die fietsstraat
is in Amsterdam een bekend fenomeen en
wordt beter gerespecteerd dan veel
aanwijzingen die op de Osdorperweg nu
gelden.
Tevens verzoeken wij u met klem om te gaan
handhaven op ‘bestemmingsverkeer’. Wij
realiseren ons dat dit juridisch en praktisch een
uitdaging is. Er is echter een bord geplaatst dat
duidelijk aangeeft ‘alleen bestemmingsverkeer’.
Wij verzoeken u echt om de nodige
voorhanden middelen in te zetten dit ook te
gaan handhaven. Wij zijn graag bereid mee te
denken aan pragmatische mogelijkheden om
handhaving te ondersteunen.
Samen met u kijken wij uit naar het moment
dat met het invoeren van de 30km limiet op en
rond de gehele Osdorperweg zowel de
veiligheid als de leefbaarheid zal verbeteren.
Wij doen een sterk beroep op u om, ondanks
de beperkt beschikbare middelen, effectieve
snelheidsremmende en
handhavinginstrumenten in te zetten. De
huidige situatie laat helaas zien dat dit meer
dan nodig is.

	(ongewenste) trillingen van die drempels voor
omwonenden te genereren. Diverse knijpen of
vernauwingen kunnen in dit geval wellicht beter
werken mogelijk in combinatie met het instellen
van een zogenaamde fietsstraat. Die fietsstraat
is in Amsterdam een bekend fenomeen en
wordt beter gerespecteerd dan veel
aanwijzingen die op de Osdorperweg nu
gelden.
Tevens verzoeken wij u met klem om te gaan
handhaven op ‘bestemmingsverkeer’. Wij
realiseren ons dat dit juridisch en praktisch een
uitdaging is. Er is echter een bord geplaatst dat
duidelijk aangeeft ‘alleen bestemmingsverkeer’.
Wij verzoeken u echt om de nodige
voorhanden middelen in te zetten dit ook te
gaan handhaven. Wij zijn graag bereid mee te
denken aan pragmatische mogelijkheden om
handhaving te ondersteunen.
Samen met u kijken wij uit naar het moment
dat met het invoeren van de 30km limiet op en
rond de gehele Osdorperweg zowel de
veiligheid als de leefbaarheid zal verbeteren.
Wij doen een sterk beroep op u om, ondanks
de beperkt beschikbare middelen, effectieve
snelheidsremmende en
handhavinginstrumenten in te zetten. De
huidige situatie laat helaas zien dat dit meer
dan nodig is.


	Nummer 
	3208-
2819


	Nummer 
	3220-
0193


	Nummer 
	3229-
6307


	en verhoogt de leefbaarheid van onze stad en
de veiligheid voor onze kinderen.

	en verhoogt de leefbaarheid van onze stad en
de veiligheid voor onze kinderen.


	Nummer 
	3232-
9197


	Nummer 
	3237-
0782


	Nummer 
	3267-
8235


	Nummer 
	3275-
7581


	30! Mijn zege hebben jullie om dit breed te
gaan toepassen in de stad om de
verkeersveiligheid te verbeteren!

	30! Mijn zege hebben jullie om dit breed te
gaan toepassen in de stad om de
verkeersveiligheid te verbeteren!


	Nummer 
	3277-
0615


	Nummer 
	3292-
7119


	Nummer 
	3299-
4509


	Nummer 
	3300-
5555


	km/h. De kans bestaat dat velen wanneer er 30
is afgesproken dan rond de 50 gaan rijden.

	km/h. De kans bestaat dat velen wanneer er 30
is afgesproken dan rond de 50 gaan rijden.
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	3307-
4024


	Nummer 
	3333-
8481


	Nummer 
	3335-
1891


	Nummer 
	3344-
5996


	Nummer 
	3383-
1005


	De toevoer van autoverkeer op de PH kade,
met name West – Oostwaarts, zal bij het
instellen van een 30km limiet merkbaar
verminderen. Ingeval van afsluiten van de
Oostertoegang projecteert de gemeente een
vermindering van circa 40%. Indien het
autoverkeer ‘noodgedwongen’ maximaal 30km
moet aanhouden zal dit percentage nog niet
worden gehaald maar menig weggebruiker zal
wel kiezen voor een alternatieve route over de
Piet Heinkade waar nog 50km geldt. Die route
levert minder overlast, is gelegen langs de
spoorbaan en is geen aantrekkelijke
verblijfsruime. De bedrijfsgebouwen langs de
Piet Heinkade zijn goed geluidsgeïsoleerd en
hebben een autovrije verblijfsomgeving aan de
noordzijde aan het IJ.
Het instellen van 30km limiet op de Prins
Hendrikkade betekent ook dat gemotoriseerd
verkeer dat uit de IJ-tunnel komt, direct
duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat
moment in de bebouwde stedelijke omgeving
zijn: hier geldt 30km! Geen verleiding om ‘nog
even het gas open te trekken’. Vanaf CS is het
logisch dat tot de IJ-tunnel 30km geldt. Dat is
men in alle straten daarvoor ook gewend.
Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade
wonen veel mensen (woningen en woonboten)
en zijn veel hotels. Het is momenteel met de
geldende 50km zeer gevaarlijk om over te
steken temeer daar er nauwelijks gemarkeerde
voetgangers oversteekplaatsen zijn. 30km
betekent hier ook echte verbetering van de
veiligheid en de leefbaarheid voor bewoners en
bezoekers.
Tenslotte zal er ook op die 30 km/u
gehandhaafd moeten worden. Nu is de
wegindeling voor een aantal bestuurders
blijkbaar uitnodigend om het gas flink open te
trekken. Dat levert naast levensgevaarlijke
situaties ook veel geluidsoverlast op Bij een
wegindeling die daartoe niet uitnodigt zal dat
natuurlijk minder gebeuren maar ook het risico
het rijbewijs ingevorderd te zien zal stevig
toenemen bij 30 km per uur waarbij het
invorderingspunt van 50 km/u overschrijding bij
80 km/u ligt en niet zoals nu bij 100 km/u.
Snelheden die wij, helaas, gewend zijn. Let
wel, dit is een weg zonder vangrails of
vluchtstroken en met bomen, fietsers en
voetgangers.
Wij zien geen echte belemmeringen om in het
kader van uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’
ook de Prins Hendrikkade naar 30km te
promoveren. Het vraagt geen grote
investeringen, het draagt bij aan de
doelstellingen verbeteren veiligheid en
verbeteren leefomgeving en het past geheel in
de uitgangspunten die al eerder voor dit gebied
door u zijn geformuleerd en beloofd.

	De toevoer van autoverkeer op de PH kade,
met name West – Oostwaarts, zal bij het
instellen van een 30km limiet merkbaar
verminderen. Ingeval van afsluiten van de
Oostertoegang projecteert de gemeente een
vermindering van circa 40%. Indien het
autoverkeer ‘noodgedwongen’ maximaal 30km
moet aanhouden zal dit percentage nog niet
worden gehaald maar menig weggebruiker zal
wel kiezen voor een alternatieve route over de
Piet Heinkade waar nog 50km geldt. Die route
levert minder overlast, is gelegen langs de
spoorbaan en is geen aantrekkelijke
verblijfsruime. De bedrijfsgebouwen langs de
Piet Heinkade zijn goed geluidsgeïsoleerd en
hebben een autovrije verblijfsomgeving aan de
noordzijde aan het IJ.
Het instellen van 30km limiet op de Prins
Hendrikkade betekent ook dat gemotoriseerd
verkeer dat uit de IJ-tunnel komt, direct
duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat
moment in de bebouwde stedelijke omgeving
zijn: hier geldt 30km! Geen verleiding om ‘nog
even het gas open te trekken’. Vanaf CS is het
logisch dat tot de IJ-tunnel 30km geldt. Dat is
men in alle straten daarvoor ook gewend.
Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade
wonen veel mensen (woningen en woonboten)
en zijn veel hotels. Het is momenteel met de
geldende 50km zeer gevaarlijk om over te
steken temeer daar er nauwelijks gemarkeerde
voetgangers oversteekplaatsen zijn. 30km
betekent hier ook echte verbetering van de
veiligheid en de leefbaarheid voor bewoners en
bezoekers.
Tenslotte zal er ook op die 30 km/u
gehandhaafd moeten worden. Nu is de
wegindeling voor een aantal bestuurders
blijkbaar uitnodigend om het gas flink open te
trekken. Dat levert naast levensgevaarlijke
situaties ook veel geluidsoverlast op Bij een
wegindeling die daartoe niet uitnodigt zal dat
natuurlijk minder gebeuren maar ook het risico
het rijbewijs ingevorderd te zien zal stevig
toenemen bij 30 km per uur waarbij het
invorderingspunt van 50 km/u overschrijding bij
80 km/u ligt en niet zoals nu bij 100 km/u.
Snelheden die wij, helaas, gewend zijn. Let
wel, dit is een weg zonder vangrails of
vluchtstroken en met bomen, fietsers en
voetgangers.
Wij zien geen echte belemmeringen om in het
kader van uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’
ook de Prins Hendrikkade naar 30km te
promoveren. Het vraagt geen grote
investeringen, het draagt bij aan de
doelstellingen verbeteren veiligheid en
verbeteren leefomgeving en het past geheel in
de uitgangspunten die al eerder voor dit gebied
door u zijn geformuleerd en beloofd.


	Nummer 
	3388-
3899


	Nummer 
	aan de
Noord-Zuidlijn met een enkele uitstaphalte bij
de IJ-tunnel die nauwelijks bijdraagt aan de
dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als
deze streekbussen het station Noord als
eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency
van het gehele
vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts
voor een gering aantal mensen een negatieve
impact
omdat zij van de bus moeten overstappen op
Station Noord. Natuurlijk kan het streekvervoer
pas verdwijnen bij het begin van de nieuwe
concessie Zaanstreek Waterland in December
2023, echter, dit hoeft geen belemmering te
zijn voor het invoeren van een
30km/u beleid aangezien het verschil in reistijd
met een 50km/u regime over het gedeelte
tussen IJtunnel en Centraal station minder dan
1 minuut is. Zie voor verdere toelichting
originele brief.
We begrijpen de afweging niet:
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de
veiligheid en leefbaarheid
van de inwoners van de stad. We vragen ons
al die jaren af waarom het College deze
situatie blijft
handhaven. Waarom laat u ons steeds in de
kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de
Prins
Hendrikkade, een leefbare straat!
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren,
ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. Dit kan
echter eenvoudig en goedkoop opgelost
worden door
betere markering, versmalling door
bijvoorbeeld plantenbakken en andere
snelheidsverlagende
maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar bebouwing als de boulevardfunctie
richting de diverse musea en
bezienswaardigheden in Oost. Afsluitend
kunnen we stellen dat een 30km/u beleid op de
Prins Hendrikkade geheel in lijn is met de
diverse doelstellingen voor dit gebied zonder
dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan.
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	3398-
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6802
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	3400-
0255
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	3420-
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	3446-
3909
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	3450-
8889


	Nummer 
	3453-
0272


	Nummer 
	3455-
2573


	Nummer 
	3457-
0294


	Nummer 
	3473-
1295


	Nummer 
	3476-
0107


	Nummer 
	3494-
0866


	Nummer 
	3502-
9539


	Nummer 
	3508-
4107


	Nummer 
	3516-
6660
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	3531-
5722
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	3539-
9930
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	3576-
0060
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	3593-
1956 
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8000
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	3634-
3938


	Nummer 
	3647-
5095


	bijna, de hele stad geeft eindelijk lucht en
ruimte aan een ieder. Nog meer straten waar
de auto gast is, zal de volgende stap moeten
zijn. Hopelijk gaat dat snel gebeuren.

	bijna, de hele stad geeft eindelijk lucht en
ruimte aan een ieder. Nog meer straten waar
de auto gast is, zal de volgende stap moeten
zijn. Hopelijk gaat dat snel gebeuren.
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3600
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	3663-
1745


	Nummer 
	3664-
8975


	Nummer 
	3668-
2888


	verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.

	verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.


	Nummer 
	3685-
8276


	Nummer 
	3690-
0414


	gerealiseerd in de rijrichting van het Centraal
Station naar de IJ-tunnel. Als additioneel
hulpmiddel kunnen ‘heldere noppen’ worden
ingebracht tussen de rijbaan voor het
Openbaar Vervoer en de rijbaan voor overig
verkeer. Dat helpt visueel, en geeft tevens een
geluidswaarschuwing als
een weggebruiker toch per abuis de
rijbaanbreedte overschrijdt.
De toevoer van autoverkeer op de Prins
Hendrikkade, met name West – Oostwaarts,
zal bij het instellen van een 30km/u limiet
merkbaar verminderen. Het zal tot resultaat
hebben dat vele weggebruikers voor een
alternatieve route kiezen namelijk over de Piet
Heinkade waar nog wel 50km/u geldt. Die route
levert minder overlast op, is gelegen langs de
spoor-en trambaan en is geen aantrekkelijke
verblijfsruimte. Daarbij zijn de woningen-en
bedrijfsgebouwen langs de Piet Heinkade goed
geïsoleerd tegen geluidsoverlast.
Het instellen van 30km/u limiet op de Prins
Hendrikkade betekent ook, dat gemotoriseerd
verkeer dat uit de IJ-tunnel komt, direct
duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat
moment in de bebouwde stedelijke omgeving
zijn: hier geldt 30km/u! Geen verleiding om
‘nog even het gas open te trekken’. Komt men
van de kant van het Centraal Station rijden,
dan is het logisch dat tot de IJ-tunnel 30km/u
geldt. Men rijdt tenslotte midden in de stad.
Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade
wonen veel mensen (woningen en woonboten)
en er zijn veel hotels. Het is momenteel met de
geldende 50km/u zeer gevaarlijk om over te
steken omdat de weg uitnodigt om het gas
volop open te trekken. Dit ervaren wij dagelijks
met name van motorrijders en auto’s die deze
weg gebruiken om te testen hoe snel ze p
kunnen trekken vanaf het
stoplicht en hoe snel ze dan tot een snelheid
van 80 km/u tot soms wel 100 km/u kunnen
rijden. Dit levert een oorverdovend lawaai op
en is vooral levensgevaarlijk! Dit terwijl het een
weg is zonder vangrails of vluchtstroken en
met bomen,
fietsers en voetgangers. En er wordt hier
zelden zichtbaar gehandhaafd op
snelheidsovertredingen.

	gerealiseerd in de rijrichting van het Centraal
Station naar de IJ-tunnel. Als additioneel
hulpmiddel kunnen ‘heldere noppen’ worden
ingebracht tussen de rijbaan voor het
Openbaar Vervoer en de rijbaan voor overig
verkeer. Dat helpt visueel, en geeft tevens een
geluidswaarschuwing als
een weggebruiker toch per abuis de
rijbaanbreedte overschrijdt.
De toevoer van autoverkeer op de Prins
Hendrikkade, met name West – Oostwaarts,
zal bij het instellen van een 30km/u limiet
merkbaar verminderen. Het zal tot resultaat
hebben dat vele weggebruikers voor een
alternatieve route kiezen namelijk over de Piet
Heinkade waar nog wel 50km/u geldt. Die route
levert minder overlast op, is gelegen langs de
spoor-en trambaan en is geen aantrekkelijke
verblijfsruimte. Daarbij zijn de woningen-en
bedrijfsgebouwen langs de Piet Heinkade goed
geïsoleerd tegen geluidsoverlast.
Het instellen van 30km/u limiet op de Prins
Hendrikkade betekent ook, dat gemotoriseerd
verkeer dat uit de IJ-tunnel komt, direct
duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat
moment in de bebouwde stedelijke omgeving
zijn: hier geldt 30km/u! Geen verleiding om
‘nog even het gas open te trekken’. Komt men
van de kant van het Centraal Station rijden,
dan is het logisch dat tot de IJ-tunnel 30km/u
geldt. Men rijdt tenslotte midden in de stad.
Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade
wonen veel mensen (woningen en woonboten)
en er zijn veel hotels. Het is momenteel met de
geldende 50km/u zeer gevaarlijk om over te
steken omdat de weg uitnodigt om het gas
volop open te trekken. Dit ervaren wij dagelijks
met name van motorrijders en auto’s die deze
weg gebruiken om te testen hoe snel ze p
kunnen trekken vanaf het
stoplicht en hoe snel ze dan tot een snelheid
van 80 km/u tot soms wel 100 km/u kunnen
rijden. Dit levert een oorverdovend lawaai op
en is vooral levensgevaarlijk! Dit terwijl het een
weg is zonder vangrails of vluchtstroken en
met bomen,
fietsers en voetgangers. En er wordt hier
zelden zichtbaar gehandhaafd op
snelheidsovertredingen.


	Nummer 
	3694-
0655


	In de praktijk wordt er nu al vaak harder dan 50
km/h gereden. Vooral door taxi’s. 
	In de praktijk wordt er nu al vaak harder dan 50
km/h gereden. Vooral door taxi’s. 
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	3698-
3204
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	3704-
2222


	openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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8519
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7921


	verlagen. In de plannen zie ik helaas dat de
Van Diemenstraat geen deel zal gaan
uitmaken van dit plan. Dit zou heel erg jammer
zijn, of te wel een gemiste kans, omdat die
straat voor zeer veel geluidsoverlast in onze
buurt zorgt. Het lijkt er ook op dat veel
weggebruikers van de Van Diemenstraat zich
vooral in de vroege ochtend en avonduren
helemaal niet aan de 50 km/h grens houden.
Graag zou ik de gemeente dan ook willen
vragen om dit besluit voor de Van
Diemenstraat als nog te wijzigen en ook voor
deze straat de snelheid te beperken tot 30
km/h. Alvast bedankt om dit in overweging te
nemen.

	verlagen. In de plannen zie ik helaas dat de
Van Diemenstraat geen deel zal gaan
uitmaken van dit plan. Dit zou heel erg jammer
zijn, of te wel een gemiste kans, omdat die
straat voor zeer veel geluidsoverlast in onze
buurt zorgt. Het lijkt er ook op dat veel
weggebruikers van de Van Diemenstraat zich
vooral in de vroege ochtend en avonduren
helemaal niet aan de 50 km/h grens houden.
Graag zou ik de gemeente dan ook willen
vragen om dit besluit voor de Van
Diemenstraat als nog te wijzigen en ook voor
deze straat de snelheid te beperken tot 30
km/h. Alvast bedankt om dit in overweging te
nemen.
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	duidelijk en consistent snelheidsbeleid voor de
Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor
automobilisten die vanuit de IJ-tunnel komen
direct duidelijk wat de situatie is, dit zal
overschrijding van de snelheid voorkomen.
Ook is het voor automobilisten richting IJ�tunnel duidelijk dat zij zich moeten inhouden tot
de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe
inrichting van de straat snelheidsovertredingen
zal tegengaan. In de huidige situatie komen
deze overtredingen vaak voor en worden
snelheden boven 100 km/u geregistreerd, wat
levensgevaarlijk is.
Het voorstel volgens de kaart
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de
Prins Hendrikkade als uitzondering op het
30km beleid in de binnenstad tóch als 50km/u
straat te behouden, met als meest
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik
door streekvervoer.
Voor de bewoners is deze afweging
onbegrijpelijk.
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare
straat?
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn
is de bewoners beloofd dat al het regionaal
busvervoer over de Prins Hendrikkade zou
verdwijnen. Dit is niet gebeurd.
Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een zeer belangrijke bron van
inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks
dat dit parallel loopt aan de Noord-Zuidlijn met
een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die
nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als deze streekbussen het station
Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de
efficiency van het gehele vervoersysteem te
verbeteren. Dit heeft slechts voor een gering
aantal mensen een negatieve impact omdat zij
van de bus moeten overstappen op Station
Noord.
De werkelijke impact op de dienstverlening zal
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij
Centraal station een betere aansluiting heeft op
het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de
hoeveelheid mensen die overstappen op de
trein veel kleiner is, en in de toekomst nog
kleiner blijft door de trend van meer
thuiswerken als gevolg van Covid.
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een
directe busverbinding tussen Zaanstreek /
Waterland en Centraal station, zoals
gepresenteerd bij de plannen voor de Noord�Zuidlijn
Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen
bij het begin van de nieuwe concessie
	duidelijk en consistent snelheidsbeleid voor de
Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor
automobilisten die vanuit de IJ-tunnel komen
direct duidelijk wat de situatie is, dit zal
overschrijding van de snelheid voorkomen.
Ook is het voor automobilisten richting IJ�tunnel duidelijk dat zij zich moeten inhouden tot
de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe
inrichting van de straat snelheidsovertredingen
zal tegengaan. In de huidige situatie komen
deze overtredingen vaak voor en worden
snelheden boven 100 km/u geregistreerd, wat
levensgevaarlijk is.
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(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de
Prins Hendrikkade als uitzondering op het
30km beleid in de binnenstad tóch als 50km/u
straat te behouden, met als meest
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik
door streekvervoer.
Voor de bewoners is deze afweging
onbegrijpelijk.
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare
straat?
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn
is de bewoners beloofd dat al het regionaal
busvervoer over de Prins Hendrikkade zou
verdwijnen. Dit is niet gebeurd.
Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een zeer belangrijke bron van
inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks
dat dit parallel loopt aan de Noord-Zuidlijn met
een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die
nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als deze streekbussen het station
Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de
efficiency van het gehele vervoersysteem te
verbeteren. Dit heeft slechts voor een gering
aantal mensen een negatieve impact omdat zij
van de bus moeten overstappen op Station
Noord.
De werkelijke impact op de dienstverlening zal
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij
Centraal station een betere aansluiting heeft op
het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de
hoeveelheid mensen die overstappen op de
trein veel kleiner is, en in de toekomst nog
kleiner blijft door de trend van meer
thuiswerken als gevolg van Covid.
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een
directe busverbinding tussen Zaanstreek /
Waterland en Centraal station, zoals
gepresenteerd bij de plannen voor de Noord�Zuidlijn
Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen
bij het begin van de nieuwe concessie

	Zaanstreek Waterland in December 2023,
echter, dit hoeft geen belemmering te zijn voor
het invoeren van een 30km/u beleid aangezien
het verschil in reistijd met een 50km/u regime
over het gedeelte tussen IJ- tunnel en Centraal
station minder dan 1 minuut is.
We begrijpen de afweging niet:
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de
veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van
de stad. We vragen ons al die jaren af waarom
het College deze situatie blijft handhaven.
Waarom laat u ons steeds in de kou staan?
Gun óók ons, de bewoners van de Prins
Hendrikkade, een leefbare straat!
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren, ook al nodigt zij uit tot te snel rijden.
Dit kan echter eenvoudig en goedkoop
opgelost worden door betere markering,
versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken
en andere snelheidsverlagende maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar bebouwing als de boulevardfunctie
richting de diverse musea en
bezienswaardigheden in Oost.
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is
met de diverse doelstellingen voor dit gebied
zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover
staan.

	Zaanstreek Waterland in December 2023,
echter, dit hoeft geen belemmering te zijn voor
het invoeren van een 30km/u beleid aangezien
het verschil in reistijd met een 50km/u regime
over het gedeelte tussen IJ- tunnel en Centraal
station minder dan 1 minuut is.
We begrijpen de afweging niet:
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de
veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van
de stad. We vragen ons al die jaren af waarom
het College deze situatie blijft handhaven.
Waarom laat u ons steeds in de kou staan?
Gun óók ons, de bewoners van de Prins
Hendrikkade, een leefbare straat!
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren, ook al nodigt zij uit tot te snel rijden.
Dit kan echter eenvoudig en goedkoop
opgelost worden door betere markering,
versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken
en andere snelheidsverlagende maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar bebouwing als de boulevardfunctie
richting de diverse musea en
bezienswaardigheden in Oost.
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is
met de diverse doelstellingen voor dit gebied
zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover
staan.


	Nummer 
	3878-
6538


	Alles naar 30 tenzij dit eventueel te veel file
veroorzaakt. Met deze aanpak zul je niet alleen
de frustratie van de burgers op je krijgen. Er is
ook nog eens een grote kans dat het niet eens
veiliger wordt voor de weggebruikers.

	Alles naar 30 tenzij dit eventueel te veel file
veroorzaakt. Met deze aanpak zul je niet alleen
de frustratie van de burgers op je krijgen. Er is
ook nog eens een grote kans dat het niet eens
veiliger wordt voor de weggebruikers.
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	houden.
De Dorpsweg Ransdorp is momenteel een 30
km/u weg, maar ik vind dat heel onveilig
zonder stoepen. Er is recent onderzoek
gepubliceerd dat deze weg naar 15km/u moet
worden.
De durgerdammerdijk en schellingwouderdijk
staan op de kaart ook als 60 wegen
ingetekend, daar lijkt me 30 ook meer gepast.

	houden.
De Dorpsweg Ransdorp is momenteel een 30
km/u weg, maar ik vind dat heel onveilig
zonder stoepen. Er is recent onderzoek
gepubliceerd dat deze weg naar 15km/u moet
worden.
De durgerdammerdijk en schellingwouderdijk
staan op de kaart ook als 60 wegen
ingetekend, daar lijkt me 30 ook meer gepast.
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	algemene snelheid een goed initiatief.
Ten tweede: het heeft alleen zin om de
snelheid te verlagen als men ook van plan is
om die snelheid streng te controleren. Kortom
camera's plaatsen en overtredingen bekeuren.
Twee opmerkingen nog over dit onderwerp.
Ten eerste: zou het niet verstandig zijn om in
contact te komen met de Gemeente Parijs
waar men de stadssnelheid reeds hebben
verlaagd naar 30km/u en uit te vinden hoe het
Parijs bevalt en welke problemen zij mogelijk
nog hebben ondervonden?

	algemene snelheid een goed initiatief.
Ten tweede: het heeft alleen zin om de
snelheid te verlagen als men ook van plan is
om die snelheid streng te controleren. Kortom
camera's plaatsen en overtredingen bekeuren.
Twee opmerkingen nog over dit onderwerp.
Ten eerste: zou het niet verstandig zijn om in
contact te komen met de Gemeente Parijs
waar men de stadssnelheid reeds hebben
verlaagd naar 30km/u en uit te vinden hoe het
Parijs bevalt en welke problemen zij mogelijk
nog hebben ondervonden?
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	Handhaving zou alleen ook wel nodig zijn, want
in straten zoals de Spaarndammerstraat wordt
toch vaak te hard gereden en in onze 'auto te
gast' Zaanstraat ook.

	Handhaving zou alleen ook wel nodig zijn, want
in straten zoals de Spaarndammerstraat wordt
toch vaak te hard gereden en in onze 'auto te
gast' Zaanstraat ook.
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	Hoezo lopend of fietsend?
Bij ons in de buurt is het 's morgens druk met
auto's van ouders die de kinderen naar school
brengen.
Maar goed Amsterdam heeft auto pesten tot
prioriteit gemaakt.

	Hoezo lopend of fietsend?
Bij ons in de buurt is het 's morgens druk met
auto's van ouders die de kinderen naar school
brengen.
Maar goed Amsterdam heeft auto pesten tot
prioriteit gemaakt.
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	duidelijk is of het iets op gaat leveren.
Bovendien zie ik het niet gebeuren dat mensen
echt braaf 30 gaan rijden dus faalt het plan op
voorhand... De Overtoom, Stadhouderkade en
nog meer grote doorgangswegen....
Focus liever op de veiligheid van bijvoorbeeld
mensen met een Speed-pedelec die op
sommige plaatsen op de weg moeten rijden
waar dit echt te gevaarlijk is. En nee, dat heeft
niets van doen met de maximum snelheid maar
met de wijze waarop de weg is ingericht.
Bovendien begrijpen veel automobilisten niet
dat zo'n fiets op de weg moet wat vaak
resulteert in boosheid en onbegrip.

	duidelijk is of het iets op gaat leveren.
Bovendien zie ik het niet gebeuren dat mensen
echt braaf 30 gaan rijden dus faalt het plan op
voorhand... De Overtoom, Stadhouderkade en
nog meer grote doorgangswegen....
Focus liever op de veiligheid van bijvoorbeeld
mensen met een Speed-pedelec die op
sommige plaatsen op de weg moeten rijden
waar dit echt te gevaarlijk is. En nee, dat heeft
niets van doen met de maximum snelheid maar
met de wijze waarop de weg is ingericht.
Bovendien begrijpen veel automobilisten niet
dat zo'n fiets op de weg moet wat vaak
resulteert in boosheid en onbegrip.
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	Met als gevolg dat er met name van april tm
september veel vogels worden doordgereden
door dit scheurende verkeer.
Het zou zeer te prijzen zijn als de gemeenre
Amsterdam daar ook eens naar zou gaan
kijken en dit meeneemt in de besluitvorming
over de toekomstige aanpassingen van de
wegen in Landelijk Noord.

	Met als gevolg dat er met name van april tm
september veel vogels worden doordgereden
door dit scheurende verkeer.
Het zou zeer te prijzen zijn als de gemeenre
Amsterdam daar ook eens naar zou gaan
kijken en dit meeneemt in de besluitvorming
over de toekomstige aanpassingen van de
wegen in Landelijk Noord.
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	aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.


	Nummer 
	4037-
8298


	Nummer 
	4046-
6038


	verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	afgeweken van de standaard 30km die in de
hele stad gaat rijden. Daarom met klem,
namens scholen en bewoners: Breng de van
Diemenstraat naar 30km/u in lijn met de rest
van de stad.

	afgeweken van de standaard 30km die in de
hele stad gaat rijden. Daarom met klem,
namens scholen en bewoners: Breng de van
Diemenstraat naar 30km/u in lijn met de rest
van de stad.


	Nummer 
	4100-
6982


	Nummer 
	4128-
1396


	Nummer 
	4145-
0280


	Nummer 
	4152-
3720 

	en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.

	en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.
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	communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	probleem is echter bij beide snelheden niet
opgelost, er is namelijk altijd nog een ongeluk
ontstaan. Wat de gevolgen zijn van het
verlagen van de minimumsnelheid voor de
doorstroming, bereikbaarheid, reistijden en
indirect dus ook voor de leefbaarheid lees ik
niets terug.
Het lijkt mij verstandig om eerst eens te kijken
naar het handhaven van de bestaande regels.
Fietsers zonder licht, telefoon in de hand, door
rood lopen / fietsen, veiligheid van het
vervoersmiddel. Het besef van
verantwoordelijkheid naar elkaar hoort bij
iedere verkeersdeelnemer even groot te zijn.
Verkeer werkt alleen als iedereen zich vanuit
het principe van solidariteit &
verantwoordelijkheid aan de regels houdt en
daarmee zichzelf en een ander veilig houdt.
Met het snel groeiende percentage elektrische
auto’s neemt de geluidsoverlast significant af,
waardoor de leefbaarheid verbeterd. Daarnaast
wordt naar Europese regelgeving op iedere
nieuwe auto een pre-safe herkenning-systeem
ingebouwd dat op het laatste moment ingrijpt in
noodsituaties, waardoor op zijn minst de
impact van een aanrijding gereduceerd wordt
en in veel situaties een aanrijding voorkomen.
De stad en haar inwoners zouden erbij gebaat
zijn als u het probleem bij de wortel aan zou
pakken. Zet het geld voor nieuwe
omgevingsinrichting en verkeersborden in voor
campagnes rond bewustwording en
handhaving op het naleven van de regels.

	probleem is echter bij beide snelheden niet
opgelost, er is namelijk altijd nog een ongeluk
ontstaan. Wat de gevolgen zijn van het
verlagen van de minimumsnelheid voor de
doorstroming, bereikbaarheid, reistijden en
indirect dus ook voor de leefbaarheid lees ik
niets terug.
Het lijkt mij verstandig om eerst eens te kijken
naar het handhaven van de bestaande regels.
Fietsers zonder licht, telefoon in de hand, door
rood lopen / fietsen, veiligheid van het
vervoersmiddel. Het besef van
verantwoordelijkheid naar elkaar hoort bij
iedere verkeersdeelnemer even groot te zijn.
Verkeer werkt alleen als iedereen zich vanuit
het principe van solidariteit &
verantwoordelijkheid aan de regels houdt en
daarmee zichzelf en een ander veilig houdt.
Met het snel groeiende percentage elektrische
auto’s neemt de geluidsoverlast significant af,
waardoor de leefbaarheid verbeterd. Daarnaast
wordt naar Europese regelgeving op iedere
nieuwe auto een pre-safe herkenning-systeem
ingebouwd dat op het laatste moment ingrijpt in
noodsituaties, waardoor op zijn minst de
impact van een aanrijding gereduceerd wordt
en in veel situaties een aanrijding voorkomen.
De stad en haar inwoners zouden erbij gebaat
zijn als u het probleem bij de wortel aan zou
pakken. Zet het geld voor nieuwe
omgevingsinrichting en verkeersborden in voor
campagnes rond bewustwording en
handhaving op het naleven van de regels.
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	is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	drukbezocht en zorgt voor voetgangers op dit
stuk. Bovendien is het wanneer je oversteekt
lastig in te schatten hoe hard de auto's op dit
stuk rijden.
- het Olympisch stadion trekt als
evenementenlocatie veel publiek (waaronder
ook vaak kinderen), waardoor het geregeld
druk is.
- Op de pleinen wordt veel gespeeld,
geskateboard, ijsjes gehaald etc, waardoor het
ontzettend levendig is met veel overstekende
mensen.
- De geblande woningbouw in dit deel van de
stad zal alleen maar zorgen voor meer
levendigheid in dit stuk straat.

	drukbezocht en zorgt voor voetgangers op dit
stuk. Bovendien is het wanneer je oversteekt
lastig in te schatten hoe hard de auto's op dit
stuk rijden.
- het Olympisch stadion trekt als
evenementenlocatie veel publiek (waaronder
ook vaak kinderen), waardoor het geregeld
druk is.
- Op de pleinen wordt veel gespeeld,
geskateboard, ijsjes gehaald etc, waardoor het
ontzettend levendig is met veel overstekende
mensen.
- De geblande woningbouw in dit deel van de
stad zal alleen maar zorgen voor meer
levendigheid in dit stuk straat.
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	4249-
4733


	Nummer 
	4254-
6289


	gaan zitten voordat ik van mijn buitenwijk in het
centrum ben?!
- Hoe moet dat met de hulpdiensten, die met
sirene aan dan 20 km langzamer per uur
mogen rijden?!

	gaan zitten voordat ik van mijn buitenwijk in het
centrum ben?!
- Hoe moet dat met de hulpdiensten, die met
sirene aan dan 20 km langzamer per uur
mogen rijden?!
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9095


	Nummer 
	4313-
0791


	Nummer 
	4389-
8229


	locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	4395-
5849


	Nummer 
	4406-
5643


	maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.

	maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.
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2936
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	4435-
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	verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	4455-
7237
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	4455-
7806
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	4481-
8236


	om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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6800


	argument dat op deze beide onderwerpen niet
(goed) te handhaven valt. Maar voor beide valt
er juist heel goed met technische middelen te
handhaven omdat beide extreem goed en
objectief te meten zijn. Profiteer in die zin toch
eens van de verworvenheden van onze
wetenschap!
En al zou u alleen handhaven op grote
overschrijvingen van snelheids- en
geluidslimieten, dan bereikt u al de door u zelf
gestelde doelstellingen. Want ook bij snelheid�en geluidsoverlast geldt: 20% van de
overtreders zorgt voor 80% van de ellende.
Dan bent u met grote stappen dus al snel(er)
thuis! En daarmee blijft de doorstroming in
onze stad in ieder geval ook geborgd.
Amsterdam is geen woonerf in de provincie.
Amsterdam is een prachtige, wereldstad waar
mensen in en doorheen moeten kunnen reizen
om ook op dat aspect de kwaliteit van leven
hoog te houden. Bedient u zich dan ook a.u.b.
van wetenschappelijk onderbouwde 'grote
stads' oplossingen en niet vanuit populisme
geboren dorps denken.

	argument dat op deze beide onderwerpen niet
(goed) te handhaven valt. Maar voor beide valt
er juist heel goed met technische middelen te
handhaven omdat beide extreem goed en
objectief te meten zijn. Profiteer in die zin toch
eens van de verworvenheden van onze
wetenschap!
En al zou u alleen handhaven op grote
overschrijvingen van snelheids- en
geluidslimieten, dan bereikt u al de door u zelf
gestelde doelstellingen. Want ook bij snelheid�en geluidsoverlast geldt: 20% van de
overtreders zorgt voor 80% van de ellende.
Dan bent u met grote stappen dus al snel(er)
thuis! En daarmee blijft de doorstroming in
onze stad in ieder geval ook geborgd.
Amsterdam is geen woonerf in de provincie.
Amsterdam is een prachtige, wereldstad waar
mensen in en doorheen moeten kunnen reizen
om ook op dat aspect de kwaliteit van leven
hoog te houden. Bedient u zich dan ook a.u.b.
van wetenschappelijk onderbouwde 'grote
stads' oplossingen en niet vanuit populisme
geboren dorps denken.
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	4518-
1296


	Nummer 
	4520-
1259


	onmogelijk om in 1 stoplicht periode bij de Nwe
Kerkstraat de Weesperstraat over te steken,
als voetganger of fietser. Op het zeer lange
stuk van deze straat waar geen stoplichten
staan, vanaf het Weesperplein tot de Nwe
Kerkstraat (!) is het zelfs gevaarlijk om over te
steken want het verkeer raast in beide
richtingen voorbij.
Dus: autoluw met 30 km/u ook in de
Weesperstraat!
Dat moet ook gebeuren op de Wibautas, met
name op de Weesperstraat. Al in 1998 hebben
wij, bewoners en ondernemers hierom
gevraagd. In 2000 is ons verzoek opgenomen
in het masterplan Wibautas. En er is een
toezegging gedaan: na de aanleg van de
Noord-Zuidlijn zou ook de Weesperstraat een
2x1 rijstrook krijgen!

	onmogelijk om in 1 stoplicht periode bij de Nwe
Kerkstraat de Weesperstraat over te steken,
als voetganger of fietser. Op het zeer lange
stuk van deze straat waar geen stoplichten
staan, vanaf het Weesperplein tot de Nwe
Kerkstraat (!) is het zelfs gevaarlijk om over te
steken want het verkeer raast in beide
richtingen voorbij.
Dus: autoluw met 30 km/u ook in de
Weesperstraat!
Dat moet ook gebeuren op de Wibautas, met
name op de Weesperstraat. Al in 1998 hebben
wij, bewoners en ondernemers hierom
gevraagd. In 2000 is ons verzoek opgenomen
in het masterplan Wibautas. En er is een
toezegging gedaan: na de aanleg van de
Noord-Zuidlijn zou ook de Weesperstraat een
2x1 rijstrook krijgen!
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	4529-
2025


	voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een
optie op het moment dat de Weesperstraat
meer een stadsstraat wordt, zoals in de
Verkenning Oostelijke Binnenstad is
opgenomen.

	voorgesteld. Wel is 30 km/u nadrukkelijk een
optie op het moment dat de Weesperstraat
meer een stadsstraat wordt, zoals in de
Verkenning Oostelijke Binnenstad is
opgenomen.
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	4546-
3901
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	4554-
5908


	rijdt. Ondanks de recente vernieuwing van het
wegdek en de strepen, blijft het vooral voor
fietsen en voetgangers een overgang die men
liever vermijdt. Aangezien de gemeente niet wil
ingaan op de voorstellen m.b.t. het herinrichten
van de kruispunt en overgang, zou een
minimale oplossing het verlagen van de
maximum snelheid tot 30 km/u kunnen zijn.
Overigens is dit een oplossing zijn voor het
verbeteren van de verkeerssituatie in de
gehele stad, en draagt het bij aan de
doelstellingen rondom geluidsoverlast,
luchtkwaliteit, en verduurzaming.

	rijdt. Ondanks de recente vernieuwing van het
wegdek en de strepen, blijft het vooral voor
fietsen en voetgangers een overgang die men
liever vermijdt. Aangezien de gemeente niet wil
ingaan op de voorstellen m.b.t. het herinrichten
van de kruispunt en overgang, zou een
minimale oplossing het verlagen van de
maximum snelheid tot 30 km/u kunnen zijn.
Overigens is dit een oplossing zijn voor het
verbeteren van de verkeerssituatie in de
gehele stad, en draagt het bij aan de
doelstellingen rondom geluidsoverlast,
luchtkwaliteit, en verduurzaming.
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	4739-
5132


	voor de Weesperstraat en Prins Hendrikkade.
Indien dit niet gebeurt dan zal dit leiden tot:
- meer verkeer op deze straten;
- meer uitstoot in buurten die toch al tot de
meest vervuilende van de stad behoren;
- minder verkeersveiligheid, in het algemeen,
maar specifiek voor bromfietsers en scooters
die dan makkelijker met het autoverkeer mee
kunnen rijden;
- onduidelijke regels, gewoon binnen de ring 30
km/h, simpeler kan het niet;
- het verminderen van bezoekend
gemotoriseerd verkeer naar het centrum.

	voor de Weesperstraat en Prins Hendrikkade.
Indien dit niet gebeurt dan zal dit leiden tot:
- meer verkeer op deze straten;
- meer uitstoot in buurten die toch al tot de
meest vervuilende van de stad behoren;
- minder verkeersveiligheid, in het algemeen,
maar specifiek voor bromfietsers en scooters
die dan makkelijker met het autoverkeer mee
kunnen rijden;
- onduidelijke regels, gewoon binnen de ring 30
km/h, simpeler kan het niet;
- het verminderen van bezoekend
gemotoriseerd verkeer naar het centrum.
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8037


	meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.

	meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.
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	*Waarom rijden er zoveel toeristen in auto's
naar de Dam? Je ziet ze op de Piet Heinkade
en op het Rokin in de file staan. Zijn de
routeplanners al aangepast om hen buiten het
centrum te houden? Is er een andere manier
om dit overbodige verkeer te weren? Kan dit
met kentekenherkenning? Dat buitenlanders
buiten Ring A10 blijven, tenzij ze op bezoek
komen of een hotelboeking hebben?
*Overal moeten fietsers en voetgangers op een
knop drukken om groen te krijgen. Stel je voor
dat ik dit vanuit mijn auto moet doen. Weg met
de groenknop! Doe a.u.b. meer met die
stoplichten, het kost niks behalve een betere
instelling. Geef fietsers en voetgangers vaker
voorrang, juist ook bij doorgaande wegen.
Geef de kwetsbare deelnemer ook voorrang op
kruispunten en rotondes. Het Hugo de
Grootplein is echt fijn om te fietsen omdat daar
fietsers voorrang hebben. De
Haarlemmermeerpleinrotonde is een drama
geworden voor al die scholieren die
herhaaldelijk moeten wachten op auto's,
bussen en weer auto's en dat in één
windrichting. Te vaak moet je als fietser zinloos
wachten, of je staat te wachten op rijdende
auto's. Het zal autogebruik ontmoedigen als
autorijden langer duurt, dat merk ik zelf als
automobilist. En het zal veel veiliger worden en
prettiger, ook voor ouderen, kinderen en
gehandicapten.
*In andere steden zijn kruispunten waar alle
fietsers tegelijk voorrang hebben. Waarom doet
Amsterdam dit niet? Het zou geweldig kunnen
bij het kruispunt bij De Nederlandsche Bank,
waar je als fietser vaak zinloos en lang staat te
wachten. Dit lokt door rood fietsen uit.
De afname van parkeerplaatsen gaat
supertraag. Overal zie je nog steeds te veel
blik, op een paar mooie stukjes gracht na, waar
ineens een roodwit paaltje verschijnt. Hoera.
Maak het mogelijk dat buurtbewoners een
parkeerplaats adopteren om daar een tuintje te
maken. Geen geveltuin maar een parkeertuin.
ParkPlek heet het, ze willen er aan de
Weesperzijde mee beginnen. Waarom mag dat
toch niet? Bewoners willen zo graag hun buurt
prettiger maken. Waarom blijven die
ouderwetse parkeereisen de norm? Hoe mooi
kan de stad wel niet worden? Geen kaasschaaf
maar Leefstraat!
*De vele fietsongevallen baren mij zorgen. Ik
ben zelf ook al een paar keer aangereden en
hard gevallen, onder andere door een
Biródame die door rood reed. Er komt geen
politie, er komt geen ambulance. Nu
verschijnen steeds meer elektrische varianten
die zwaarder zijn en harder gaan bij ons op het
fietspad. Snelheid- en massaverschillen
vergroten allebei het risico voor de standaard
fietser.

	*Waarom rijden er zoveel toeristen in auto's
naar de Dam? Je ziet ze op de Piet Heinkade
en op het Rokin in de file staan. Zijn de
routeplanners al aangepast om hen buiten het
centrum te houden? Is er een andere manier
om dit overbodige verkeer te weren? Kan dit
met kentekenherkenning? Dat buitenlanders
buiten Ring A10 blijven, tenzij ze op bezoek
komen of een hotelboeking hebben?
*Overal moeten fietsers en voetgangers op een
knop drukken om groen te krijgen. Stel je voor
dat ik dit vanuit mijn auto moet doen. Weg met
de groenknop! Doe a.u.b. meer met die
stoplichten, het kost niks behalve een betere
instelling. Geef fietsers en voetgangers vaker
voorrang, juist ook bij doorgaande wegen.
Geef de kwetsbare deelnemer ook voorrang op
kruispunten en rotondes. Het Hugo de
Grootplein is echt fijn om te fietsen omdat daar
fietsers voorrang hebben. De
Haarlemmermeerpleinrotonde is een drama
geworden voor al die scholieren die
herhaaldelijk moeten wachten op auto's,
bussen en weer auto's en dat in één
windrichting. Te vaak moet je als fietser zinloos
wachten, of je staat te wachten op rijdende
auto's. Het zal autogebruik ontmoedigen als
autorijden langer duurt, dat merk ik zelf als
automobilist. En het zal veel veiliger worden en
prettiger, ook voor ouderen, kinderen en
gehandicapten.
*In andere steden zijn kruispunten waar alle
fietsers tegelijk voorrang hebben. Waarom doet
Amsterdam dit niet? Het zou geweldig kunnen
bij het kruispunt bij De Nederlandsche Bank,
waar je als fietser vaak zinloos en lang staat te
wachten. Dit lokt door rood fietsen uit.
De afname van parkeerplaatsen gaat
supertraag. Overal zie je nog steeds te veel
blik, op een paar mooie stukjes gracht na, waar
ineens een roodwit paaltje verschijnt. Hoera.
Maak het mogelijk dat buurtbewoners een
parkeerplaats adopteren om daar een tuintje te
maken. Geen geveltuin maar een parkeertuin.
ParkPlek heet het, ze willen er aan de
Weesperzijde mee beginnen. Waarom mag dat
toch niet? Bewoners willen zo graag hun buurt
prettiger maken. Waarom blijven die
ouderwetse parkeereisen de norm? Hoe mooi
kan de stad wel niet worden? Geen kaasschaaf
maar Leefstraat!
*De vele fietsongevallen baren mij zorgen. Ik
ben zelf ook al een paar keer aangereden en
hard gevallen, onder andere door een
Biródame die door rood reed. Er komt geen
politie, er komt geen ambulance. Nu
verschijnen steeds meer elektrische varianten
die zwaarder zijn en harder gaan bij ons op het
fietspad. Snelheid- en massaverschillen
vergroten allebei het risico voor de standaard
fietser.


	Zo is er nu in de stad een explosie van fat
bikes (dikke banden), sommige halen 45 km,
vertelde een eigenaar mij, en zo wordt het ook
aangeprezen op internet (RTL-filmpje test het).
Met een paar trappen scheuren ze iedereen
voorbij. Is het een fiets? Moet het een
kentekenplaatje hebben? Een rijbewijs, of een
verzekering? Niemand die het weet. Van de
minister mag alles op het fietspad, met een
maximum van 25 km. Voor de gewone fietsers
is dit niet te doen, het Amsterdamse fietspad is
een jungle, mede door het risicovolle gedrag
van veel fietsers natuurlijk.
*Maak daarom het vrijliggend fietspad
onverplicht. Stel er een maximum van 20 km
in. Dan kunnen kinderen weer veilig oefenen
zonder weggebeld te worden en kunnen
ouderen hopelijk langer door blijven fietsen in
de stad. We zijn tenslotte aan het vergrijzen en
vitaliteit scheelt geld in de zorg. Laat alle
snelheidsduivels en gestreste koeriers toe op
de rijbaan bij de auto's, waar ze allemaal 30
kunnen proberen te halen.
*Waar dat niet lukt moet op veel plaatsen het
fietspad volgens de normen van CROW naar
vier meter in plaats van de huidige 1.80-2
meter. Dat gaat ongevallen schelen. Als er
geen plek is, moet het ten koste van de
autorijbaan.
*Geef voetgangers meer ruimte op de stoep.
Het staat er vol met fietsen en brommers en
objecten en obstakels en uitstalborden voor
winkels, waarop niet wordt gehandhaafd. Dit is
voor gehandicapten en ouderen echt
ingewikkeld. Zorg voor minimaal twee meter
vrije loopruimte, zoveel is dat niet als je
bedenkt hoe druk het is.
Mag ik nog wat complimenten uitdelen? Kijk
hoe fijn de Haarlemmerstraat is geworden. Het
is er nog steeds druk, maar toch minder
gevaarlijk. Kijk hoe fijn de Franshalsbuurt is
geworden, een uithangbord voor internationale
bezoekers. Breid s.v.p. dit experiment uit naar
andere dichtbevolkte delen in de stad, zoals de
Staatsliedenbuurt waar mensen al aan het
woonerf gewend zijn.
Ik hoop dat ik een echt autoluwe, veilige en
prettige wandel- en fietsstad nog mag
meemaken. Ik wens jullie veel succes bij de
uitvoering van alle mooie vernieuwingen!

	Zo is er nu in de stad een explosie van fat
bikes (dikke banden), sommige halen 45 km,
vertelde een eigenaar mij, en zo wordt het ook
aangeprezen op internet (RTL-filmpje test het).
Met een paar trappen scheuren ze iedereen
voorbij. Is het een fiets? Moet het een
kentekenplaatje hebben? Een rijbewijs, of een
verzekering? Niemand die het weet. Van de
minister mag alles op het fietspad, met een
maximum van 25 km. Voor de gewone fietsers
is dit niet te doen, het Amsterdamse fietspad is
een jungle, mede door het risicovolle gedrag
van veel fietsers natuurlijk.
*Maak daarom het vrijliggend fietspad
onverplicht. Stel er een maximum van 20 km
in. Dan kunnen kinderen weer veilig oefenen
zonder weggebeld te worden en kunnen
ouderen hopelijk langer door blijven fietsen in
de stad. We zijn tenslotte aan het vergrijzen en
vitaliteit scheelt geld in de zorg. Laat alle
snelheidsduivels en gestreste koeriers toe op
de rijbaan bij de auto's, waar ze allemaal 30
kunnen proberen te halen.
*Waar dat niet lukt moet op veel plaatsen het
fietspad volgens de normen van CROW naar
vier meter in plaats van de huidige 1.80-2
meter. Dat gaat ongevallen schelen. Als er
geen plek is, moet het ten koste van de
autorijbaan.
*Geef voetgangers meer ruimte op de stoep.
Het staat er vol met fietsen en brommers en
objecten en obstakels en uitstalborden voor
winkels, waarop niet wordt gehandhaafd. Dit is
voor gehandicapten en ouderen echt
ingewikkeld. Zorg voor minimaal twee meter
vrije loopruimte, zoveel is dat niet als je
bedenkt hoe druk het is.
Mag ik nog wat complimenten uitdelen? Kijk
hoe fijn de Haarlemmerstraat is geworden. Het
is er nog steeds druk, maar toch minder
gevaarlijk. Kijk hoe fijn de Franshalsbuurt is
geworden, een uithangbord voor internationale
bezoekers. Breid s.v.p. dit experiment uit naar
andere dichtbevolkte delen in de stad, zoals de
Staatsliedenbuurt waar mensen al aan het
woonerf gewend zijn.
Ik hoop dat ik een echt autoluwe, veilige en
prettige wandel- en fietsstad nog mag
meemaken. Ik wens jullie veel succes bij de
uitvoering van alle mooie vernieuwingen!


	Nummer 
	4755-
2390 

	Nummer 
	4759-
8449


	Nummer 
	4764-
5890


	en minder verkeersongevallen, dienen taxi's
met andere auto's te worden gelijkgesteld en
op de reguliere rijbaan te rijden met 30 km/u.

	en minder verkeersongevallen, dienen taxi's
met andere auto's te worden gelijkgesteld en
op de reguliere rijbaan te rijden met 30 km/u.


	Nummer 
	4776-
6042


	samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	4810-
1240


	Nummer 
	4810-
6180


	Nummer 
	4810-
8848


	Nummer 
	4811-
0866


	Nummer 
	4827-
1578


	Nummer 
	4838-
1279


	Nummer 
	4838-
8858


	Nummer 
	4844-
9532 

	Nummer 
	4847-
7537


	Nummer 
	4856-
5666


	Nummer 
	Voetgangers die niet snel ter been zijn halen
nog steeds niet het volle zebrapad bij het Mr
Visserplein, ondanks dat de VRI’s wel
enigszins zijn aangepast.
Hoe vaak zie ik auto’s, vrachtwagens en
motoren door rood rijden, soms gierend op het
zebrapad stoppen.
Hoe vaak zie ik jonge fietsers al eerder
oversteken voordat de VRI voor hen op groen
is.
Hoe vaak gaat het mis met afslaan en
invoegen vanaf de Valkenburgerstraat richting
Waterlooplein / Weesperstraat en vice versa.
Alle auto’s, vrachtwagens, motoren trekken per
definitie keihard op vanaf het stoplicht bij de
Synagoge / Joods Historisch Museum richting
IJtunnel: met een ‘fijne’ bocht de
Valkenburgerstraat in scheuren. Waar ze dus
eerst een super vol kruispunt passeren en als
men ziet dat de VRI bij de Anne Frankstraat op
groen (komt te) staan, trekt men op om het licht
te halen en de IJtunnel in te schieten. De
invoegstrook wordt als een sportieve uitdaging
gezien: snel even optrekken om in te halen.
Alle wegen uitkomend en aansluitend op het
Mr Visserplein moeten naar max 30 km.
Apart fietspad bij Namenmonument:
Fijn dat het aparte fietspad bij het
Namenmonument er nu is.
Echter de aanloop op de rijweg naar de
versmalling bij het Monument, gaat maar
steeds net goed. Men komt te snel vanaf de
Valkenburgerstraat/Mr Visserplein aan
scheuren (weer die prettige rij-bocht!), dit is na
de Valkenburgerstraat een 50 km stuk. Als het
even kan wordt in het kleine stukje 30 km langs
het Namenmonument keihard opgetrokken,
gas gegeven, met name door motoren, richting
de Weesperstraat verder in. De andere richting
op is idem dito.
Als je als chauffeur ziet dat er verderop weer
50 km gereden mag worden, begint men al
lang van tevoren hierop te anticiperen. Gevolg:
als het ff kan rijdt men ook al 50 km op een 30
km stuk. Zeker het laatste stukje want
chauffeurs weten dit en de ervaring leert dat er
NOOIT wordt gehandhaafd!
De andere weghelft bij het Namenmonument is
gebleven zoals het was. Dus wordt hier
permanent te hard en te luid gereden.
Gestimuleerd door de GROENE GOLF rijdt
men hier 50 km. Met verkeersgevaar voor
wachtende fietsers en voetgangers, je moet
standaard ver van de weg afstaan, om niet
omver geblazen te worden.
Nu dat het Monument er is en het hier steeds
drukker wordt moet ook wat aan de
verkeerssituatie gedaan worden: minder
gevaar en minder geluidsoverlast! DUS AAN


	Nummer 
	BEIDE ZIJDEN 30 km en op een langer stuk.
Gevolgd door een GROENE GOLF van 30km.
Dan nog even over de Prins Hendrikkade: ook
hier kunnen de gemotoriseerde
verkeersdeelnemers met totale vrijheid harder
dan 50 km rijden. Het is dag en nacht een
racebaan. Terwijl het een prachtige boulevard
zou kunnen zijn.
Hier ook 30km van maken.
De luchtkwaliteit en de geluidsoverlast staat in
dit bovengenoemd gebied meer onder druk
dan ooit!
Wat een gemiste kans dat er niet in coronatijd
OVERAL IN DE STAD meteen overal 30 KM IS
INGEVOERD!
ADVIES: OVERAL 30KM INSTELLEN
Ook de grote wegen, die nu nog als 50 km in
deze plannen staan, moeten 30 km worden.
Dit geeft helderheid en eenheid in de stad.
De wisselende max snelheden creëeren onrust
en dagen uit tot plotseling hard op trekken en
in te halen.
Dit geldt met name voor automobilisten en
overal 30 km geven fietsers en voetgangers
meer rust en ruimte.
30 km overal, geeft een eenduidig signaal.
Groene golf op de Weesperstraat/Wibautstraat
moet naar 30 km.
En zo snel mogelijk invoeren!
Maar boven al: De 50 km wegen worden tot nu
toe alleen gezien en behandeld als facilitair
aan gemotoriseerd verkeer en niet als een
onderdeel van de buurt, leefomgeving, als
openbare ruimte voor bewoners, bezoekers en
voetgangers.
Bekijk de wegen allereerst vanuit het standpunt
van bewoners, voetgangers en laat verkeer
(auto's, motoren, vrachtwagens ed) eerder
'bezoek' zijn. Hier moet daadwerkelijk anders
naar gekeken worden!!! (zie boek Recht van de
Snelste).
NB standaard wordt gerekend dat er 15%
harder gereden wordt dan de max toegestane
snelheid.
Ik ben benieuwd of max 30 km OVERAL
uiteindelijk in praktijk dan 45 km is.


	Nummer 
	4860-
0417


	geluidsoverlast.
We doen hard ons best om de straat mooier en
fijner te krijgen en daarmee Buiksloterham
mooier op de kaart te zetten.

	geluidsoverlast.
We doen hard ons best om de straat mooier en
fijner te krijgen en daarmee Buiksloterham
mooier op de kaart te zetten.


	Nummer 
	4871-
9514


	Nummer 
	4873-
6065


	Wedden dat dit team meer geld opbrengt door
de boete,s dan wat ze kosten !!
Bestuur ga besturen de wetten zijn er al en hou
op met inspraakavondjes !! neem zelf de
verantwoordelijkheid daar hebben we jullie
voor gekozen !!!!!

	Wedden dat dit team meer geld opbrengt door
de boete,s dan wat ze kosten !!
Bestuur ga besturen de wetten zijn er al en hou
op met inspraakavondjes !! neem zelf de
verantwoordelijkheid daar hebben we jullie
voor gekozen !!!!!


	Nummer 
	4883-
6865


	Nummer 
	4891-
8121


	Nummer 
	4891-
8355


	camera’s. De handhaving richt zich op auto’s,
brom- en snorfietsen als ook op (elektrische)
fietsers. Overigens merken we op dat de
inkomsten van verkeershandhaving bij het Rijk
terecht komen.

	camera’s. De handhaving richt zich op auto’s,
brom- en snorfietsen als ook op (elektrische)
fietsers. Overigens merken we op dat de
inkomsten van verkeershandhaving bij het Rijk
terecht komen.


	Nummer 
	4903-
7798


	Nummer 
	4924-
5422


	Nummer 
	4928-
3462


	Nummer 
	4945-
3365


	Meer groen in de stad.

	Meer groen in de stad.


	Nummer 
	4962-
5056


	Nummer 
	4969-
2361


	hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.


	Nummer 
	5003-
0369


	om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.


	Nummer 
	5011-
8846


	Nummer 
	5022-
4606


	Nummer 
	5049-
1323


	Nummer 
	5064-
6190


	verkeer afschrikken, de enorme dosis fijnstof
die wij dagelijks inademen verminderen en
voor de notoire onbeschoft hard rijdende
racemotors en auto's met knallende uitlaten zal
de lol er dan hopelijk snel af zijn.
Maar, als dit niet serieus wordt gehandhaafd
heeft het allemaal geen enkele zin.....

	verkeer afschrikken, de enorme dosis fijnstof
die wij dagelijks inademen verminderen en
voor de notoire onbeschoft hard rijdende
racemotors en auto's met knallende uitlaten zal
de lol er dan hopelijk snel af zijn.
Maar, als dit niet serieus wordt gehandhaafd
heeft het allemaal geen enkele zin.....


	Nummer 
	5081-
4097


	Nummer 
	5083-
6582


	Nummer 
	5093-
7611


	maatregel ook het aantal gewonden en doden
zal verminderen. Minder (auto) rijden tijdens de
lockdown veroorzaakte een toename van het
aantal verkeersdoden. Het lijkt er op dat
vermindering van het verkeer of snelheid niet
zomaar leidt tot vermindering van ongevallen.
Er vallen immers veel meer dodelijke
slachtoffers op een 30km weg dan op een
70km weg of 100km weg. Ook lijkt het dat
vooral fietsers ongevallen krijgen, maar per
gereden kilometer zijn vooral brommers,
scooters en motoren die veel dodelijke
slachtoffers maken (en auto's het minst). Ook
is de toename van het aantal fietsongelukken
vooral bij ongelukken zonder auto en bij e�bikes. Bij het merendeel van de
fietsongelukken (70%) zijn geen andere
motorvoertuigen betrokken.
Gezien het bovenstaande stel ik voor om 30km
alleen in woonstraten in te stellen, niet op de
ontsluitende en hoofdverkeersaders van de
stad. De gemeente zou er goed aan doen om
met name brommers, scooters en motoren in
de stad zoveel mogelijk te beperken. Dat is ook
goed voor de luchtkwaliteit (evenals het meer
stimuleren van elektrische vervoermiddelen).
Daarnaast moet vooral fietsen veiliger worden
en meer gedaan worden om fietsongevallen
zonder motorvoertuig te voorkomen.

	maatregel ook het aantal gewonden en doden
zal verminderen. Minder (auto) rijden tijdens de
lockdown veroorzaakte een toename van het
aantal verkeersdoden. Het lijkt er op dat
vermindering van het verkeer of snelheid niet
zomaar leidt tot vermindering van ongevallen.
Er vallen immers veel meer dodelijke
slachtoffers op een 30km weg dan op een
70km weg of 100km weg. Ook lijkt het dat
vooral fietsers ongevallen krijgen, maar per
gereden kilometer zijn vooral brommers,
scooters en motoren die veel dodelijke
slachtoffers maken (en auto's het minst). Ook
is de toename van het aantal fietsongelukken
vooral bij ongelukken zonder auto en bij e�bikes. Bij het merendeel van de
fietsongelukken (70%) zijn geen andere
motorvoertuigen betrokken.
Gezien het bovenstaande stel ik voor om 30km
alleen in woonstraten in te stellen, niet op de
ontsluitende en hoofdverkeersaders van de
stad. De gemeente zou er goed aan doen om
met name brommers, scooters en motoren in
de stad zoveel mogelijk te beperken. Dat is ook
goed voor de luchtkwaliteit (evenals het meer
stimuleren van elektrische vervoermiddelen).
Daarnaast moet vooral fietsen veiliger worden
en meer gedaan worden om fietsongevallen
zonder motorvoertuig te voorkomen.


	Nummer 
	5094-
8583


	Nummer 
	5102-
5507


	Nummer 
	5107-
2667 

	Nummer 
	5114-
0101


	verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	5116-
5373


	Nummer 
	5116-
8314


	Nummer 
	5127-
4585


	Nummer 
	5141-
1045 

	Nummer 
	5153-
8758


	Nummer 
	5161-
3176


	Nummer 
	5170-
0156 

	Nummer 
	5178-
4368


	Nummer 
	5195-
0460


	Nummer 
	5216-
4593


	Nummer 
	5234-
2979


	Nummer 
	5241-
2971


	Nummer 
	5258-
6429

	5258-
6429


	Nummer 
	5273-
8083 

	Nummer 
	5284-
0350


	Nummer 
	5293-
0378 

	Nummer 
	5309-
7898


	ingevoerd. Dit om de verkeersveiligheid en de
luchtkwaliteit positief te beinvloeden.

	ingevoerd. Dit om de verkeersveiligheid en de
luchtkwaliteit positief te beinvloeden.


	Nummer 
	5326-
9931


	Nummer 
	5327-
8227


	is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.


	Nummer 
	5331-
8150


	Nummer 
	5352-
1132


	en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	5354-
2354


	Nummer 
	5368-
4558


	Nummer 
	5371-
4871


	Het is onacceptabel voor de bewoners, waar ik
er een van ben, dat er van de Westerdoksdijk
een binnenring wordt gecreëerd zonder dat er
tegenmaatregelen (zoals bijv. geluidswand of
controle op snelheid of ...) worden genomen.
Het is in de eerste plaats een handjevol
motoren die de overlast veroorzaken. Er zijn
testen gedaan op basis van decibelmetingen.
Wellicht dat daar naar gekeken kan worden.

	Het is onacceptabel voor de bewoners, waar ik
er een van ben, dat er van de Westerdoksdijk
een binnenring wordt gecreëerd zonder dat er
tegenmaatregelen (zoals bijv. geluidswand of
controle op snelheid of ...) worden genomen.
Het is in de eerste plaats een handjevol
motoren die de overlast veroorzaken. Er zijn
testen gedaan op basis van decibelmetingen.
Wellicht dat daar naar gekeken kan worden.


	Nummer 
	5374-
1850


	verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	5378-
3077


	Nummer 
	5407-
3900


	Nummer 
	5418-
7412 

	brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a.
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.

	brengen, op enkele uitzonderingen na (o.a.
wegen met 2x2 rijstroken). Hier zorgt een
lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid
en leefbaarheid. Wat betreft doorgaande
wegen met 50 km/u-wegen merkt het college
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.


	Nummer 
	5470-
8597


	Nummer 
	5474-
1432 

	Nummer 
	5489-
1261


	locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De
beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt
plaats door staande houdingen en door middel
van camera’s. De handhaving vindt plaats op
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. De
uitstoot van auto’s neemt marginaal toe, maar
door andere maatregelen blijven we de uitstoot
verminderen.

	locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De
beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt
plaats door staande houdingen en door middel
van camera’s. De handhaving vindt plaats op
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. De
uitstoot van auto’s neemt marginaal toe, maar
door andere maatregelen blijven we de uitstoot
verminderen.


	Nummer 
	5502-
5668


	Nummer 
	5514-
6422


	maatregel ook verbeteren, omdat er meer
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen
dat nood en hulpdiensten en het openbaar
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er
nog steeds een aantal wegen 50km/u.
Doorstroming is op die wegen nog steeds een
belangrijk criterium. Op een aantal plekken
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot
van auto's door betere motoren en brandstof.
Over de hele stad is de verslechtering van
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal.
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet
minder bereikbaar gaat worden door de
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te
voeren zal de reistijd om op een locatie
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte
van de totale reis.

	maatregel ook verbeteren, omdat er meer
verkeer over de ring gaat. Om ervoor te zorgen
dat nood en hulpdiensten en het openbaar
vervoer op tijd kunnen blijven rijden blijven er
nog steeds een aantal wegen 50km/u.
Doorstroming is op die wegen nog steeds een
belangrijk criterium. Op een aantal plekken
gaat de maatregel mogelijk voor iets meer
uitstoot zorgen. Dit is echter minder dan de
autonome jaarlijkse vermindering in de uitstoot
van auto's door betere motoren en brandstof.
Over de hele stad is de verslechtering van
luchtkwaliteit door de maatregel marginaal.
Daarnaast zijn wij van mening dat de stad niet
minder bereikbaar gaat worden door de
maatregel. Door 30 km/u in de stad in te
voeren zal de reistijd om op een locatie
toenemen, maar dat is beperkt ten opzichte
van de totale reis.


	Nummer 
	5566-
4614


	Nummer 
	5597-
0101


	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	5609-
7587


	Nummer 
	5611-
5584


	- snelheidsdifferentiatie 50/30. Dit lijkt me een
recept voor ongelukken. Het is nu al gevaarlijk
om trambanen over te steken omdat taxi's
denken dat ze daar wel lekker hard mogen.
Met die differentiatie is dat nog extra
geaccentueerd.
==> Er kunnen vast wel een paar wegen naar
30 km/u, maar het is essentieel om een aantal
goede verkeersadres op 50 te houden, zoals
Overtoom, Van Bearlestraat,
Stadhouderskade, Wibautraat, Stadionweg,
enz
Veel wijsheid toegewenst ;)

	- snelheidsdifferentiatie 50/30. Dit lijkt me een
recept voor ongelukken. Het is nu al gevaarlijk
om trambanen over te steken omdat taxi's
denken dat ze daar wel lekker hard mogen.
Met die differentiatie is dat nog extra
geaccentueerd.
==> Er kunnen vast wel een paar wegen naar
30 km/u, maar het is essentieel om een aantal
goede verkeersadres op 50 te houden, zoals
Overtoom, Van Bearlestraat,
Stadhouderskade, Wibautraat, Stadionweg,
enz
Veel wijsheid toegewenst ;)


	Nummer 
	5612-
6288


	Nummer 
	5616-
8650


	geen tijdwinst opleveren. (Bijv. verbinding
centrum met Zeeburgereiland/IJburg.)
Stimuleer fietsen op een positieve manier ipv
ontmoedigen van auto gebruik op een
negatieve manier.

	geen tijdwinst opleveren. (Bijv. verbinding
centrum met Zeeburgereiland/IJburg.)
Stimuleer fietsen op een positieve manier ipv
ontmoedigen van auto gebruik op een
negatieve manier.


	Nummer 
	5621-
5360


	voor werk in centrum OV nemen. Realiseer
parkeerplaats en goede OV verbinding vanaf
Houthavens richting centraal station.

	voor werk in centrum OV nemen. Realiseer
parkeerplaats en goede OV verbinding vanaf
Houthavens richting centraal station.


	Nummer 
	5624-
2117


	Nummer 
	5641-
9027


	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	5645-
2951 

	Nummer 
	5649-
4842


	Nummer 
	5656-
1656


	Nummer 
	5664-
6369


	Nummer 
	5666-
9729 

	Nummer 
	5682-
5137


	Nummer 
	5687-
6552


	Nummer 
	5707-
9277


	Nummer 
	5712-
3119


	omdat verschillende vervoersvormen op
dezelfde snelheid (naast elkaar) voortbewegen.
-Zorgt voor meer filevorming.
-Heeft weinig draagvlak, en zorgt voor irritatie
(op de weg) wat ook de verkeersveiligheid niet
ten goede komt.

	omdat verschillende vervoersvormen op
dezelfde snelheid (naast elkaar) voortbewegen.
-Zorgt voor meer filevorming.
-Heeft weinig draagvlak, en zorgt voor irritatie
(op de weg) wat ook de verkeersveiligheid niet
ten goede komt.


	Nummer 
	5717-
4889


	Nummer 
	5721-
4548


	samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	5732-
2247


	Nummer 
	5759-
0389


	Nummer 
	5759-
7384


	eigenlijk ook al niet door de geluidsoverlast die
de sterk toegenomen verkeersstroom heeft
veroorzaakt.
Op de Westerdoksdijk ontbreken tussen de
hoek met de Van Diemenstraat en de
Leliëndaalstraat stoplichten en zebrapaden.
Veel auto’s scheuren voorbij. Dat maakt
oversteken als voetganger of fietser lastig en
gevaarlijk. Het is van belang hierbij aan te
tekenen, dat op de hoek van de
Coffijboomstraat en de Westerdoksdijk een
seniorencomplex van IJmere gesitueerd is,
Het invoeren van de 30 km-maatregel zal de
hierboven genoemde problemen niet oplossen,
maar wel verminderen,
Van harte hoop ik dan ook dat in de Van
Diemenstraat en op de Westerdoksdijk de 30
km-maatregel van toepassing zal worden
verklaard.

	eigenlijk ook al niet door de geluidsoverlast die
de sterk toegenomen verkeersstroom heeft
veroorzaakt.
Op de Westerdoksdijk ontbreken tussen de
hoek met de Van Diemenstraat en de
Leliëndaalstraat stoplichten en zebrapaden.
Veel auto’s scheuren voorbij. Dat maakt
oversteken als voetganger of fietser lastig en
gevaarlijk. Het is van belang hierbij aan te
tekenen, dat op de hoek van de
Coffijboomstraat en de Westerdoksdijk een
seniorencomplex van IJmere gesitueerd is,
Het invoeren van de 30 km-maatregel zal de
hierboven genoemde problemen niet oplossen,
maar wel verminderen,
Van harte hoop ik dan ook dat in de Van
Diemenstraat en op de Westerdoksdijk de 30
km-maatregel van toepassing zal worden
verklaard.


	Nummer 
	5777-
1417


	Nummer 
	5797-
6093


	afgewaardeerd, en wat betekent dat voor de
S106 (wordt die opgeheven)?

	afgewaardeerd, en wat betekent dat voor de
S106 (wordt die opgeheven)?


	Nummer 
	5815-
3889


	Nummer 
	5817-
0707


	Nummer 
	5829-
7137


	Nummer 
	5831-
1965

	5831-
1965


	Nummer 
	5848-
9810


	Diemenstraat, Houtmankade, Tasmanstraat nu
al zeer regelmatig meer dan 50 km/u. Dag en
nacht.
*** Pas de grenzen van luchtvervuiling aan aan
de wetenschappelijk onderbouwde normen van
WHO. Dus bijvoorbeeld WHO maximaal 10%
stikstofdioxide i.p.v. de 40% die Gemeente
Amsterdam nu hanteert.
*** Waar wij in moeten wonen: afgelopen week
in onze wijk slechts 3 uur (van de 168 uur)
volgens WHO norm voor stukstofdioxide. 165
uur giftige lucht.
*** Lucht-kwaliteit-meter aan Van Diemenstraat
functioneert bovendien waarschijnlijk niet goed
genoeg. Die staat achter een muur, met wind
vanuit zuidwest in de rug en grote airco op 1
meter afstand.
*** Bij alle plannen rond Amsterdam Autoluw is
geen enkele bewoner uit onze wijk
(Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt)
betrokken geweest.
*** Voer de in januari 2019 aangenomen
moties AF en AI uit, in plaats van je te
verstoppen als bestuurders. Dit niet uitvoeren
wijst op een gebrek aan democratisch inzicht
bij huidige machthebbers van deze stad, met
mogelijk (vergaande) gevolgen voor
democratisch betrokkenheid van bewoners.

	Diemenstraat, Houtmankade, Tasmanstraat nu
al zeer regelmatig meer dan 50 km/u. Dag en
nacht.
*** Pas de grenzen van luchtvervuiling aan aan
de wetenschappelijk onderbouwde normen van
WHO. Dus bijvoorbeeld WHO maximaal 10%
stikstofdioxide i.p.v. de 40% die Gemeente
Amsterdam nu hanteert.
*** Waar wij in moeten wonen: afgelopen week
in onze wijk slechts 3 uur (van de 168 uur)
volgens WHO norm voor stukstofdioxide. 165
uur giftige lucht.
*** Lucht-kwaliteit-meter aan Van Diemenstraat
functioneert bovendien waarschijnlijk niet goed
genoeg. Die staat achter een muur, met wind
vanuit zuidwest in de rug en grote airco op 1
meter afstand.
*** Bij alle plannen rond Amsterdam Autoluw is
geen enkele bewoner uit onze wijk
(Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt)
betrokken geweest.
*** Voer de in januari 2019 aangenomen
moties AF en AI uit, in plaats van je te
verstoppen als bestuurders. Dit niet uitvoeren
wijst op een gebrek aan democratisch inzicht
bij huidige machthebbers van deze stad, met
mogelijk (vergaande) gevolgen voor
democratisch betrokkenheid van bewoners.


	Nummer 
	5850-
9051 

	Nummer 
	5860-
7366


	Nummer 
	5861-
2128


	Nummer 
	5869-
6333


	Nummer 
	5907-
3562


	kopen ...
Een wagen van ca n halve ton die 30 km moet
rijden?
Dan lijkt me n soort golfwagentje voor de stad
praktischer. Ik ontwerp er momenteel een met
n knipoog naar Schimmelpennink's WITKAR!
En begin dan niet te jammeren over t ontwerp
en de regelgeving zoals destijds!

	kopen ...
Een wagen van ca n halve ton die 30 km moet
rijden?
Dan lijkt me n soort golfwagentje voor de stad
praktischer. Ik ontwerp er momenteel een met
n knipoog naar Schimmelpennink's WITKAR!
En begin dan niet te jammeren over t ontwerp
en de regelgeving zoals destijds!


	Nummer 
	5912-
4620


	Nummer 
	5956-
4663


	Nummer 
	5960-
9985


	Nummer 
	5963-
2939


	We wijzen hierbij nadrukkelijk op de aangegeven toewijding van de gemeente ten aanzien van
1. veiligheid rondom scholen (https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/volg-beleid/verkeer�vervoer/verkeersveiligheid/),
2. in het bijzonder de nog ontbrekende voorrang voor Fietsnet Plus op kruispunt Radioweg/Galileiplantsoen
(https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/infrastructuur/verkeersnetten/) en
3. in het bijzonder de veiligheid rondom het Galileiplantsoen (https://www.amsterdam.nl/projecten/onderdoorgang�macgillavry-bereikbaarheid/ “ook onderzoeken we hoe het Galileiplantseon veiliger kan worden”;
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/951889/overkoepelende_nota_van_uitgangspunten_watergraafsmeer_1.p
pagina 28 “aandacht voor de verkeersveiligheid bij de scholen in de buurt en in de naastgelegen buurt Middenmeer
Noord, omgeving Galileiplantsoen”).
Wij dringen er op aan dat de gemeente deze aangegeven toewijding nakomt.

	We wijzen hierbij nadrukkelijk op de aangegeven toewijding van de gemeente ten aanzien van
1. veiligheid rondom scholen (https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/volg-beleid/verkeer�vervoer/verkeersveiligheid/),
2. in het bijzonder de nog ontbrekende voorrang voor Fietsnet Plus op kruispunt Radioweg/Galileiplantsoen
(https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/infrastructuur/verkeersnetten/) en
3. in het bijzonder de veiligheid rondom het Galileiplantsoen (https://www.amsterdam.nl/projecten/onderdoorgang�macgillavry-bereikbaarheid/ “ook onderzoeken we hoe het Galileiplantseon veiliger kan worden”;
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/951889/overkoepelende_nota_van_uitgangspunten_watergraafsmeer_1.p
pagina 28 “aandacht voor de verkeersveiligheid bij de scholen in de buurt en in de naastgelegen buurt Middenmeer
Noord, omgeving Galileiplantsoen”).
Wij dringen er op aan dat de gemeente deze aangegeven toewijding nakomt.


	Nummer 
	5977-
9168


	De Jan van Galenstraat wordt (op het meest
westelijke deel na) 30 km/u.
Het college dankt alle insprekers voor hun
reactie. Met het oog op de invoering van
30km/u bereidt de gemeente samen met
partners een samenhangend pakket van
maatregelen voor waar onderdeel van
uitmaken: bebording en belijning,
communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	De Jan van Galenstraat wordt (op het meest
westelijke deel na) 30 km/u.
Het college dankt alle insprekers voor hun
reactie. Met het oog op de invoering van
30km/u bereidt de gemeente samen met
partners een samenhangend pakket van
maatregelen voor waar onderdeel van
uitmaken: bebording en belijning,
communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.


	Nummer 
	5999-
7120 

	Nummer 
	6002-
8158


	Nummer 
	6074-
7748

	6074-
7748


	Nummer 
	6076-
0112


	Nummer 
	6084-
6003


	Nummer 
	6088-
2091


	waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.

	waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.


	Nummer 
	6097-
0538


	Nummer 
	6103-
3738


	Nummer 
	6134-
3180 

	Nummer 
	6141-
2798 

	Nummer 
	6161-
3502 

	Nummer 
	6185-
5471 

	Nummer 
	6185-
8230


	Nummer 
	6187-
2372


	zouden eigenlijk een rijstrook moeten zijn. En
dus 30 km/u. Daardoor ontstaat er zoveel meer
ruimte, die zinvoller gebruikt kan worden dan
nu voor “doorgaand ( = niet ter plekke
noodzakelijk) verkeer”.
Die versmalling maakt dat de rare ruimte
vretende “vorken”, de zogenaamde
voorsorteerstroken aan de kopse kanten van
de Valkenburgerstraat, kunnen verdwijnen.
Aan beide uiteinden, zodat de
Valkenburgerstraat een echte stadsstraat wordt
zoals in 1997 aan bewoners werd beloofd. Ook
kan daar veel meer met de aangekondigde
vergroening via het Knowledge Mile Park
gedaan worden.
30m km/u en een rijstrook per richting rond het
Mr. Visserplein vergroot de leefbaarheid in de
buurt en zal er voor zorgen dat auto’s daar
alleen komen om in de buurt te zijn. Nu is het
een rare rommelige verbinding tussen de
Jodenbreestraat en Weesperstraat. Waar
voetgangers en fietsers niet echt een plek
hebben en de herrie de overhand heeft.
Nota Bene: de fietsers- en
voetgangersoversteek Muiderstraat, Mr
Visserplein, Jodenbreestraat is onderdeel van
een fietshoofdcorridor. Bij deze oversteek
vinden vaak ongelukken plaats ook met
ernstige afloop. Een reden temeer om ook op
het Mr Visserplein 30km in te voeren en te
versmallen en daarmee ook 'de weg vrij te
maken' om de dubbele rijstrook bij het oprijden
van de Valkenburgerstraat naar 1 rijstrook te
verminderen.
Overigens moet de verlichting op het Mr.
Visserplein aangepakt worden. Niet alleen
omdat bewoners in aanliggende straten er nu
al last van hebben dat het licht vanaf daar in
hun woningen schijnt (in de zijstraten!), maar
ook zodat het een echt plein kan worden met
een goede verblijfskwaliteit.

	zouden eigenlijk een rijstrook moeten zijn. En
dus 30 km/u. Daardoor ontstaat er zoveel meer
ruimte, die zinvoller gebruikt kan worden dan
nu voor “doorgaand ( = niet ter plekke
noodzakelijk) verkeer”.
Die versmalling maakt dat de rare ruimte
vretende “vorken”, de zogenaamde
voorsorteerstroken aan de kopse kanten van
de Valkenburgerstraat, kunnen verdwijnen.
Aan beide uiteinden, zodat de
Valkenburgerstraat een echte stadsstraat wordt
zoals in 1997 aan bewoners werd beloofd. Ook
kan daar veel meer met de aangekondigde
vergroening via het Knowledge Mile Park
gedaan worden.
30m km/u en een rijstrook per richting rond het
Mr. Visserplein vergroot de leefbaarheid in de
buurt en zal er voor zorgen dat auto’s daar
alleen komen om in de buurt te zijn. Nu is het
een rare rommelige verbinding tussen de
Jodenbreestraat en Weesperstraat. Waar
voetgangers en fietsers niet echt een plek
hebben en de herrie de overhand heeft.
Nota Bene: de fietsers- en
voetgangersoversteek Muiderstraat, Mr
Visserplein, Jodenbreestraat is onderdeel van
een fietshoofdcorridor. Bij deze oversteek
vinden vaak ongelukken plaats ook met
ernstige afloop. Een reden temeer om ook op
het Mr Visserplein 30km in te voeren en te
versmallen en daarmee ook 'de weg vrij te
maken' om de dubbele rijstrook bij het oprijden
van de Valkenburgerstraat naar 1 rijstrook te
verminderen.
Overigens moet de verlichting op het Mr.
Visserplein aangepakt worden. Niet alleen
omdat bewoners in aanliggende straten er nu
al last van hebben dat het licht vanaf daar in
hun woningen schijnt (in de zijstraten!), maar
ook zodat het een echt plein kan worden met
een goede verblijfskwaliteit.


	Nummer 
	6191-
7442


	grote groep bewoners van de Prins
Hendrikkade en omgeving
in contact met de gemeente en verschillende
politieke partijen om te overleggen over de
toekomstige
herinrichting van het gebied tussen Amrath
hotel en IJ-tunnel. Met als doel om een veilige,
schone,
leefbare straat te creëren. De invoering van
een 30km straat is wat de bewoners betreft de
enige manier
om dit te kunnen realiseren. 30 km/u zorgt voor
veilig en leefbaar
Een 30 km/u beleid verbetert de veiligheid
aanzienlijk. . De straat wordt hierdoor
overzichtelijk, de
milieu- en geluidsoverlast vermindert en het
zorgt ervoor dat bewoners en andere
gebruikers van de
Prins Hendrikkade veilig kunnen fietsen en
oversteken. Zie voor nadere toelichting de
originele brief.
Het voorstel volgens de kaart
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de
Prins Hendrikkade als
uitzondering op het 30km beleid in de
binnenstad tóch als 50km/u straat te
behouden, met als meest
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik
door streekvervoer.
Voor de bewoners is deze afweging
onbegrijpelijk
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare
straat?
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn
is de bewoners beloofd dat al het regionaal
busvervoer
over de Prins Hendrikkade zou verdwijnen. Dit
is niet gebeurd.
Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een
zeer belangrijke bron van inkomsten waardoor
dit blijft bestaan ondanks dat dit parallel loopt
aan de
Noord-Zuidlijn met een enkele uitstaphalte bij
de IJ-tunnel die nauwelijks bijdraagt aan de
dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als
deze streekbussen het station Noord als
eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency
van het gehele
vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts
voor een gering aantal mensen een negatieve
impact
omdat zij van de bus moeten overstappen op
Station Noord. Natuurlijk kan het streekvervoer
pas verdwijnen bij het begin van de nieuwe
concessie Zaanstreek Waterland in December

	grote groep bewoners van de Prins
Hendrikkade en omgeving
in contact met de gemeente en verschillende
politieke partijen om te overleggen over de
toekomstige
herinrichting van het gebied tussen Amrath
hotel en IJ-tunnel. Met als doel om een veilige,
schone,
leefbare straat te creëren. De invoering van
een 30km straat is wat de bewoners betreft de
enige manier
om dit te kunnen realiseren. 30 km/u zorgt voor
veilig en leefbaar
Een 30 km/u beleid verbetert de veiligheid
aanzienlijk. . De straat wordt hierdoor
overzichtelijk, de
milieu- en geluidsoverlast vermindert en het
zorgt ervoor dat bewoners en andere
gebruikers van de
Prins Hendrikkade veilig kunnen fietsen en
oversteken. Zie voor nadere toelichting de
originele brief.
Het voorstel volgens de kaart
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de
Prins Hendrikkade als
uitzondering op het 30km beleid in de
binnenstad tóch als 50km/u straat te
behouden, met als meest
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik
door streekvervoer.
Voor de bewoners is deze afweging
onbegrijpelijk
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare
straat?
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn
is de bewoners beloofd dat al het regionaal
busvervoer
over de Prins Hendrikkade zou verdwijnen. Dit
is niet gebeurd.
Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een
zeer belangrijke bron van inkomsten waardoor
dit blijft bestaan ondanks dat dit parallel loopt
aan de
Noord-Zuidlijn met een enkele uitstaphalte bij
de IJ-tunnel die nauwelijks bijdraagt aan de
dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als
deze streekbussen het station Noord als
eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency
van het gehele
vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts
voor een gering aantal mensen een negatieve
impact
omdat zij van de bus moeten overstappen op
Station Noord. Natuurlijk kan het streekvervoer
pas verdwijnen bij het begin van de nieuwe
concessie Zaanstreek Waterland in December


	2023, echter, dit hoeft geen belemmering te
zijn voor het invoeren van een
30km/u beleid aangezien het verschil in reistijd
met een 50km/u regime over het gedeelte
tussen IJtunnel en Centraal station minder dan
1 minuut is. Zie voor verdere toelichting
originele brief.
We begrijpen de afweging niet:
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de
veiligheid en leefbaarheid
van de inwoners van de stad. We vragen ons
al die jaren af waarom het College deze
situatie blijft
handhaven. Waarom laat u ons steeds in de
kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de
Prins
Hendrikkade, een leefbare straat!
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren,
ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. Dit kan
echter eenvoudig en goedkoop opgelost
worden door
betere markering, versmalling door
bijvoorbeeld plantenbakken en andere
snelheidsverlagende
maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar bebouwing als de boulevardfunctie
richting de diverse musea en
bezienswaardigheden in Oost. Afsluitend
kunnen we stellen dat een 30km/u beleid op de
Prins Hendrikkade geheel in lijn is met de
diverse doelstellingen voor dit gebied zonder
dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan.

	2023, echter, dit hoeft geen belemmering te
zijn voor het invoeren van een
30km/u beleid aangezien het verschil in reistijd
met een 50km/u regime over het gedeelte
tussen IJtunnel en Centraal station minder dan
1 minuut is. Zie voor verdere toelichting
originele brief.
We begrijpen de afweging niet:
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de
veiligheid en leefbaarheid
van de inwoners van de stad. We vragen ons
al die jaren af waarom het College deze
situatie blijft
handhaven. Waarom laat u ons steeds in de
kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de
Prins
Hendrikkade, een leefbare straat!
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren,
ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. Dit kan
echter eenvoudig en goedkoop opgelost
worden door
betere markering, versmalling door
bijvoorbeeld plantenbakken en andere
snelheidsverlagende
maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar bebouwing als de boulevardfunctie
richting de diverse musea en
bezienswaardigheden in Oost. Afsluitend
kunnen we stellen dat een 30km/u beleid op de
Prins Hendrikkade geheel in lijn is met de
diverse doelstellingen voor dit gebied zonder
dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan.
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	vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	van een verschuiving van verplaatsingen van
auto naar lopen, fietsen en het openbaar
vervoer. Het effect is daarmee beperkt.
Het beleidsvoornemen om in één keer in te
voeren in 2023 is voor de weggebruiker het
meest duidelijk: in Amsterdam geldt 30 km/u,
tenzij dit anders staat aangegeven.
Stapsgewijze invoering naar 30 km/u per weg,
bijvoorbeeld bij groot onderhoud of
herinrichting van een weg, zou ertoe leiden dat
er tientallen jaren een situatie met
verschillende soorten snelheden in de stad
ontstaat. Dat is onwenselijk.
Het openbaar vervoer is een punt van
discussie in de plannen. Een lagere
maximumsnelheid betekent dat het openbaar
vervoer op een aantal locaties mogelijk minder
snel door de stad kan rijden. Dat kan voor OV�bedrijven leiden tot langere reistijden, met
mogelijke gevolgen voor de exploitatie. Gezien
het aantal ongevallen met openbaar vervoer
zal die een harde noot zijn om te kraken; wat is
proportioneel? Die afweging blijkt niet uit de
plannen.
Voor Nood- en Hulpdiensten dient de wettelijke
aanrijtijd te allen tijde geborgd te worden. De
plannen hebben ook gevolgen voor de
taxisector die nu nog met ontheffing gebruik
maakt van de trambaan.
De reistijden binnen de Ring A10 zullen
beperkt toenemen voor stadslogistiek. De
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad
is voor de logistieke sector essentieel. Voor
stadslogistiek gaat de gemeente monitoren in
welke mate de reistijden significant toenemen;
ik neem aan in samenwerking met private
partijen en een duidelijke nulmeting.
De plannen zijn concreet en vanuit meerdere
perspectieven uitgewerkt waarbij goed naar
internationale ervaringen met 30 km/u is
gekeken in Oslo, Berlijn, Helsinki, Bilbao en
Graz.
De plannen gaan over 20 tot 30% minder
ernstige verkeersongevallen. Die andere 70%
tot 80% verdient ook veel aandacht op weg
naar ‘vision zero‘. Hopelijk komt de wethouder
nu eindelijk ook met de plannen voor meer
ruimte voor de voetgangers. Die liggen al
anderhalf jaar stil. Pas dan maakt de
wethouder de ambitie van een onbezorgde
stad echt waar.
Als bewoner kun je niets anders dan voor die
30 km/u maatregelen zijn. Het zijn alles
behalve linkse hobby’s of autoje pesten. De
prijs voor jouw individuele vrijheid om ‘vol gas’

	van een verschuiving van verplaatsingen van
auto naar lopen, fietsen en het openbaar
vervoer. Het effect is daarmee beperkt.
Het beleidsvoornemen om in één keer in te
voeren in 2023 is voor de weggebruiker het
meest duidelijk: in Amsterdam geldt 30 km/u,
tenzij dit anders staat aangegeven.
Stapsgewijze invoering naar 30 km/u per weg,
bijvoorbeeld bij groot onderhoud of
herinrichting van een weg, zou ertoe leiden dat
er tientallen jaren een situatie met
verschillende soorten snelheden in de stad
ontstaat. Dat is onwenselijk.
Het openbaar vervoer is een punt van
discussie in de plannen. Een lagere
maximumsnelheid betekent dat het openbaar
vervoer op een aantal locaties mogelijk minder
snel door de stad kan rijden. Dat kan voor OV�bedrijven leiden tot langere reistijden, met
mogelijke gevolgen voor de exploitatie. Gezien
het aantal ongevallen met openbaar vervoer
zal die een harde noot zijn om te kraken; wat is
proportioneel? Die afweging blijkt niet uit de
plannen.
Voor Nood- en Hulpdiensten dient de wettelijke
aanrijtijd te allen tijde geborgd te worden. De
plannen hebben ook gevolgen voor de
taxisector die nu nog met ontheffing gebruik
maakt van de trambaan.
De reistijden binnen de Ring A10 zullen
beperkt toenemen voor stadslogistiek. De
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad
is voor de logistieke sector essentieel. Voor
stadslogistiek gaat de gemeente monitoren in
welke mate de reistijden significant toenemen;
ik neem aan in samenwerking met private
partijen en een duidelijke nulmeting.
De plannen zijn concreet en vanuit meerdere
perspectieven uitgewerkt waarbij goed naar
internationale ervaringen met 30 km/u is
gekeken in Oslo, Berlijn, Helsinki, Bilbao en
Graz.
De plannen gaan over 20 tot 30% minder
ernstige verkeersongevallen. Die andere 70%
tot 80% verdient ook veel aandacht op weg
naar ‘vision zero‘. Hopelijk komt de wethouder
nu eindelijk ook met de plannen voor meer
ruimte voor de voetgangers. Die liggen al
anderhalf jaar stil. Pas dan maakt de
wethouder de ambitie van een onbezorgde
stad echt waar.
Als bewoner kun je niets anders dan voor die
30 km/u maatregelen zijn. Het zijn alles
behalve linkse hobby’s of autoje pesten. De
prijs voor jouw individuele vrijheid om ‘vol gas’


	door de stad te rijden is simpelweg te hoog.
Dan kan echt niet meer. Wen er maar aan!
Een lagere snelheid binnen de bebouwde kom
kan leiden tot minder verkeersslachtoffers, mits
dit op een goede manier wordt ingezet, stelt de
ANWB over de plannen die meerdere
Nederlandse gemeenten hebben. Het verkeer
past zijn snelheid aan op de omgeving. Door
wegen een passende inrichting te geven,
voorkom je dat weggebruikers structureel te
hard rijden. Omzetten van 50 naar 30 km/uur
betekent dat de weginrichting aangepast moet
worden. Anders is er niet tegenop te
handhaven. Dit zou wel eens veel
investeringen kunnen vragen (is die ruimte ook
daadwerkelijk beschikbaar en voldoende?).

	door de stad te rijden is simpelweg te hoog.
Dan kan echt niet meer. Wen er maar aan!
Een lagere snelheid binnen de bebouwde kom
kan leiden tot minder verkeersslachtoffers, mits
dit op een goede manier wordt ingezet, stelt de
ANWB over de plannen die meerdere
Nederlandse gemeenten hebben. Het verkeer
past zijn snelheid aan op de omgeving. Door
wegen een passende inrichting te geven,
voorkom je dat weggebruikers structureel te
hard rijden. Omzetten van 50 naar 30 km/uur
betekent dat de weginrichting aangepast moet
worden. Anders is er niet tegenop te
handhaven. Dit zou wel eens veel
investeringen kunnen vragen (is die ruimte ook
daadwerkelijk beschikbaar en voldoende?).
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	totaal niet en rijden als dolle door de straat
heen terwijl er op de hoek een uitsparing is
voor mensen met een rollator of moeders met
kinderwagens. Er is al bijna een ongeluk
gebeurd.Maar heb het iedeedat er erg moeilijk
over wordt gedaan maar er was wel beloof dat
het verplaatst zou worden Hoop op dat er wat
aan gedaan wordt.

	totaal niet en rijden als dolle door de straat
heen terwijl er op de hoek een uitsparing is
voor mensen met een rollator of moeders met
kinderwagens. Er is al bijna een ongeluk
gebeurd.Maar heb het iedeedat er erg moeilijk
over wordt gedaan maar er was wel beloof dat
het verplaatst zou worden Hoop op dat er wat
aan gedaan wordt.


	Nummer 
	6261-
5479 

	Nummer 
	6275-
8033


	Nummer 
	6276-
6454


	Nummer 
	6283-
5966


	tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	rijstroken. Naast het plan '30 in de stad' werken
we ook aan de aanpak van gevaarlijke
kruispunten, veilige schoolomgeving en routes.
Wij verwachten met het plan '30 in de stad' een
flinke verbetering van de verkeersveiligheid te
kunnen realiseren. In Amsterdam is het verkeer
de grootste bron van ernstige geluidshinder.
De invoering van 30km/u in de stad is slechts
één van de maatregelen die bijdragen aan het
verminderen van verkeersgeluid. In het
Actieplan Geluid (2020) staan meer
maatregelen om de geluidsoverlast verder te
terug te dringen. In het Actieplan Geluid is
afgesproken dat er in G4-verband een
verkenning wordt uitgevoerd naar maatregelen
tegen overlastgevende motoren. Hierbij wordt
onder andere gekeken naar vereenvoudiging
van de handhaving, bijvoorbeeld via slimme
metingen of eenvoudiger controles.
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron
van ernstige geluidshinder. De invoering van
30km/u in de stad is slechts één van de
maatregelen die bijdragen aan het verminderen
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid
(2020) staan meer maatregelen om de
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd
naar maatregelen tegen overlastgevende
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken
naar vereenvoudiging van de handhaving,
bijvoorbeeld via slimme metingen of
eenvoudiger controles.

	rijstroken. Naast het plan '30 in de stad' werken
we ook aan de aanpak van gevaarlijke
kruispunten, veilige schoolomgeving en routes.
Wij verwachten met het plan '30 in de stad' een
flinke verbetering van de verkeersveiligheid te
kunnen realiseren. In Amsterdam is het verkeer
de grootste bron van ernstige geluidshinder.
De invoering van 30km/u in de stad is slechts
één van de maatregelen die bijdragen aan het
verminderen van verkeersgeluid. In het
Actieplan Geluid (2020) staan meer
maatregelen om de geluidsoverlast verder te
terug te dringen. In het Actieplan Geluid is
afgesproken dat er in G4-verband een
verkenning wordt uitgevoerd naar maatregelen
tegen overlastgevende motoren. Hierbij wordt
onder andere gekeken naar vereenvoudiging
van de handhaving, bijvoorbeeld via slimme
metingen of eenvoudiger controles.
In Amsterdam is het verkeer de grootste bron
van ernstige geluidshinder. De invoering van
30km/u in de stad is slechts één van de
maatregelen die bijdragen aan het verminderen
van verkeersgeluid. In het Actieplan Geluid
(2020) staan meer maatregelen om de
geluidsoverlast verder te terug te dringen. In
het Actieplan Geluid is afgesproken dat er in
G4-verband een verkenning wordt uitgevoerd
naar maatregelen tegen overlastgevende
motoren. Hierbij wordt onder andere gekeken
naar vereenvoudiging van de handhaving,
bijvoorbeeld via slimme metingen of
eenvoudiger controles.
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	De gemeentepolitiek van Amsterdam moet lef
gaan tonen en de Weesperstraat gaan
versmallen naar een tweebaans stadsstraat
waar 30km/u geldt. De versmalling en 30km/u
zorgen ervoor dat het sluipverkeer wegblijft (op
de A10) waardoor de straat rustiger wordt. Er
ontstaat zo meer ruimte voor groen en ruimte
om die 50 'troost'bomen te planten die beloofd
zijn. Bijkomend voordeel is dat de buurten aan
weerszijde van de straat weer samenvloeien.
Nu is de straat een lelijke kras dwars door het
Unesco erfgoed. Het Imago dat de
Weesperstraat nu heeft als lelijkste straat van
Amsterdam kan dan eindelijk veranderen in
een straat waar mensen willen verblijven ipv zo
snel mogelijk doorheen rijden.
Het permanent maken van de versmalling van
een rijbaan voor het namenmonument is een
begin maar niet genoeg. In de bijlage stuur ik u
een tekening van de versmalling aan beide
kant van het monument. Met als titel 'niet
knippen maar knijpen'. Dit is een beter
alternatief dan de knip omdat je daarmee de
bereikbaarheid van bewoners met auto en
nood- en hulpdiensten tegemoet komt.
Ik wens u veel lef toe om eindelijk een door te
zetten en de bewoners aan deze straat een
fijne, gezondere en rustigere leefomgeving te
bezorgen. U zult er geen spijt van krijgen.

	De gemeentepolitiek van Amsterdam moet lef
gaan tonen en de Weesperstraat gaan
versmallen naar een tweebaans stadsstraat
waar 30km/u geldt. De versmalling en 30km/u
zorgen ervoor dat het sluipverkeer wegblijft (op
de A10) waardoor de straat rustiger wordt. Er
ontstaat zo meer ruimte voor groen en ruimte
om die 50 'troost'bomen te planten die beloofd
zijn. Bijkomend voordeel is dat de buurten aan
weerszijde van de straat weer samenvloeien.
Nu is de straat een lelijke kras dwars door het
Unesco erfgoed. Het Imago dat de
Weesperstraat nu heeft als lelijkste straat van
Amsterdam kan dan eindelijk veranderen in
een straat waar mensen willen verblijven ipv zo
snel mogelijk doorheen rijden.
Het permanent maken van de versmalling van
een rijbaan voor het namenmonument is een
begin maar niet genoeg. In de bijlage stuur ik u
een tekening van de versmalling aan beide
kant van het monument. Met als titel 'niet
knippen maar knijpen'. Dit is een beter
alternatief dan de knip omdat je daarmee de
bereikbaarheid van bewoners met auto en
nood- en hulpdiensten tegemoet komt.
Ik wens u veel lef toe om eindelijk een door te
zetten en de bewoners aan deze straat een
fijne, gezondere en rustigere leefomgeving te
bezorgen. U zult er geen spijt van krijgen.


	Nummer 
	6405-
6886


	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	lappen álle regels aan hun laars.
Dát is voor meer dan de helft de reden van de
ongelukken.
Helaas wordt daar niet op gehandhaafd.
Ondanks dat dat wel toegezegd wordt.
Meten met twee maten wordt het weer.
Als fietser en autorijder zie ik de problemen
weer op de auto worden gegooid.
Tegenwoordig geeft haast geen enkele fietser
meer richting aan en toeristen nemen dit
gedrag over; inclusief het onbesuisd over de
stoep rijden.
Misschien fietsers van een kenteken voorzien?
Dan wordt het een mooie inkomsten bron voor
de stad voor alle overtredingen die er begaan
worden. Alleen dán ga ik akkoord met de 30km
regeling.

	lappen álle regels aan hun laars.
Dát is voor meer dan de helft de reden van de
ongelukken.
Helaas wordt daar niet op gehandhaafd.
Ondanks dat dat wel toegezegd wordt.
Meten met twee maten wordt het weer.
Als fietser en autorijder zie ik de problemen
weer op de auto worden gegooid.
Tegenwoordig geeft haast geen enkele fietser
meer richting aan en toeristen nemen dit
gedrag over; inclusief het onbesuisd over de
stoep rijden.
Misschien fietsers van een kenteken voorzien?
Dan wordt het een mooie inkomsten bron voor
de stad voor alle overtredingen die er begaan
worden. Alleen dán ga ik akkoord met de 30km
regeling.
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	urgent.
Bovendien ontmoedigt en beperkt een 30 km
zone het autoverkeer en ook dat is gewenst.

	urgent.
Bovendien ontmoedigt en beperkt een 30 km
zone het autoverkeer en ook dat is gewenst.
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	deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	discrepantie tussen weginrichting en
snelheidsregiem minder dan in de westbuis.
Desalniettemin interessant om ook hier aan
afschaling van 2 rijstroken naar 1 + busbaan te
onderzoeken.
4. Bij wegprofielen en plaatsing straatmeubilair
rekening houden met uitwijkmogelijkheid t.b.v.
nood- en hulpdiensten Met de afschaling van
50 naar 30 zal het snelheidsverschil tussen
regulier verkeer en nood- en hulpdiensten
vaker vragen om uitwijken door regulier
verkeer. Als het trottoir is vol geplaatst met
reclameborden, MuPi’s, fietsenrekken, dicht op
de straat staande lantaarnpalen etc. is deze
uitwijkmogelijkheid nauwelijks aanwezig.
Met betrekking tot de delen die vooralsnog 50
km/u blijven 5. Het gedeelte van de
Haarlemmerweg tussen Waterkeringweg en
van Hallstraat loopt direct langs de
woonbebouwing van het GWL-terrein én heeft
al een redelijk 30 km karakter. Dit stukje kan
dus wel van 50 naar 30 km/u.
6. Prins Hendrikkade: met name het deel
tussen Amrathhotel (brug 300) en Kikkerbilsluis
(brug 279) is door het ontbreken van een
middengeleiding een zeer brede plak asfalt die
uitnodigt tot zeer hard rijden. Bijna nog los het
het beoogde snelheidsregiem is hier een
aanpassing van het wegprofiel noodzakelijk
minimaal om de huidige 50 km/u al
geloofwaardig te laten zijn.

	discrepantie tussen weginrichting en
snelheidsregiem minder dan in de westbuis.
Desalniettemin interessant om ook hier aan
afschaling van 2 rijstroken naar 1 + busbaan te
onderzoeken.
4. Bij wegprofielen en plaatsing straatmeubilair
rekening houden met uitwijkmogelijkheid t.b.v.
nood- en hulpdiensten Met de afschaling van
50 naar 30 zal het snelheidsverschil tussen
regulier verkeer en nood- en hulpdiensten
vaker vragen om uitwijken door regulier
verkeer. Als het trottoir is vol geplaatst met
reclameborden, MuPi’s, fietsenrekken, dicht op
de straat staande lantaarnpalen etc. is deze
uitwijkmogelijkheid nauwelijks aanwezig.
Met betrekking tot de delen die vooralsnog 50
km/u blijven 5. Het gedeelte van de
Haarlemmerweg tussen Waterkeringweg en
van Hallstraat loopt direct langs de
woonbebouwing van het GWL-terrein én heeft
al een redelijk 30 km karakter. Dit stukje kan
dus wel van 50 naar 30 km/u.
6. Prins Hendrikkade: met name het deel
tussen Amrathhotel (brug 300) en Kikkerbilsluis
(brug 279) is door het ontbreken van een
middengeleiding een zeer brede plak asfalt die
uitnodigt tot zeer hard rijden. Bijna nog los het
het beoogde snelheidsregiem is hier een
aanpassing van het wegprofiel noodzakelijk
minimaal om de huidige 50 km/u al
geloofwaardig te laten zijn.
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	oog voor de behoeften van bewoners en
bedrijven. Daar ben ik niet voor.

	oog voor de behoeften van bewoners en
bedrijven. Daar ben ik niet voor.
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	ongeval te gebeuren voordat er actie wordt
ondernomen?

	ongeval te gebeuren voordat er actie wordt
ondernomen?
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	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De
beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt
plaats door staande houdingen en door middel
van camera’s. De handhaving vindt plaats op
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers.

	snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De
beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt
plaats door staande houdingen en door middel
van camera’s. De handhaving vindt plaats op
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers.
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	Daarnaast ben ik van mening dat de auto de
oude binnenstad uit moet. Betaalbare
autogarages langs de Singel voor de
bewoners. En alleen vrachtwagentjes toelaten
voor bevoorrading van de winkels.

	Daarnaast ben ik van mening dat de auto de
oude binnenstad uit moet. Betaalbare
autogarages langs de Singel voor de
bewoners. En alleen vrachtwagentjes toelaten
voor bevoorrading van de winkels.
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	dichtbij en er slaat hier ongekend veel fijnstof
neer.
Misschien dat dat wat minder wordt als er meer
elektrisch vervoer komt.

	dichtbij en er slaat hier ongekend veel fijnstof
neer.
Misschien dat dat wat minder wordt als er meer
elektrisch vervoer komt.
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	is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	2018 voorspelt dat bij het instellen van 30km
op de Weesperstraat een significante
verkeersafname zal plaatsvinden. Dat zijn
vooral weggebruikers die de Wibautas als
doorgangsroute gebruiken: van Prins
Bernardplein tot IJ tunnel en vice versa. Die
afname van het verkeersaanbod bij 30km
maximaal betekent dus ook dat 1 rijbaan in
beide richtingen voldoende is.
Vanaf het OV knooppunt Weesperplein (tram
en metro) bewegen zich iedere dag 1000-den
personen naar en van UvA/ REC en HvA/
Wibautstraat. Het is ook voor hun veiligheid en
gezondheid essentieel dat er minder verkeer
over de Weesperstraat gaat. In de Plantage en
Weesperbuurt wonen relatief veel ouderen. Het
is beleid dat mensen zo lang als mogelijk
zelfstandig, levensloopbestendig kunnen
blijven wonen. Ook daarom moet die snelheid
op de Weesperstraat omlaag. Ook daarom
moet het verkeersaanbod op de Weesperstraat
worden gereduceerd.
De gemeente heeft veel mee geïnvesteerd in
het Nationaal Holocaust Namenmonument. Dit
is een gedenkplaats. Een plek voor reflectie.
Het in standhouden van een drukke en
luidruchtige ‘stadssnelweg’ is hiermee in
volledige tegenspraak.
De gemeente investeert mee in het
KnowledgeMilePark (KMP): vergroening en
betere leefomgeving. Daar past alleen een
30km straat met minder verkeer, minder geluid,
veiliger oversteken, betere verblijfsomgeving.
30km op de Weesperstraat biedt die voordelen.
Wij zien geen belemmeringen om bij ’30 in de
stad’ ook op de gehele Weesperstraat, in beide
richtingen 30km in te stellen. Het vraagt geen
grote investeringen, het draagt onlosmakelijk
bij aan verbeteren veiligheid en betere
leefomgeving. Dit is een goed moment om de
langdurig en herhaaldelijk geuite toezeggingen
door het gemeentebestuur waar te maken:
Weesperstraat 30km!

	2018 voorspelt dat bij het instellen van 30km
op de Weesperstraat een significante
verkeersafname zal plaatsvinden. Dat zijn
vooral weggebruikers die de Wibautas als
doorgangsroute gebruiken: van Prins
Bernardplein tot IJ tunnel en vice versa. Die
afname van het verkeersaanbod bij 30km
maximaal betekent dus ook dat 1 rijbaan in
beide richtingen voldoende is.
Vanaf het OV knooppunt Weesperplein (tram
en metro) bewegen zich iedere dag 1000-den
personen naar en van UvA/ REC en HvA/
Wibautstraat. Het is ook voor hun veiligheid en
gezondheid essentieel dat er minder verkeer
over de Weesperstraat gaat. In de Plantage en
Weesperbuurt wonen relatief veel ouderen. Het
is beleid dat mensen zo lang als mogelijk
zelfstandig, levensloopbestendig kunnen
blijven wonen. Ook daarom moet die snelheid
op de Weesperstraat omlaag. Ook daarom
moet het verkeersaanbod op de Weesperstraat
worden gereduceerd.
De gemeente heeft veel mee geïnvesteerd in
het Nationaal Holocaust Namenmonument. Dit
is een gedenkplaats. Een plek voor reflectie.
Het in standhouden van een drukke en
luidruchtige ‘stadssnelweg’ is hiermee in
volledige tegenspraak.
De gemeente investeert mee in het
KnowledgeMilePark (KMP): vergroening en
betere leefomgeving. Daar past alleen een
30km straat met minder verkeer, minder geluid,
veiliger oversteken, betere verblijfsomgeving.
30km op de Weesperstraat biedt die voordelen.
Wij zien geen belemmeringen om bij ’30 in de
stad’ ook op de gehele Weesperstraat, in beide
richtingen 30km in te stellen. Het vraagt geen
grote investeringen, het draagt onlosmakelijk
bij aan verbeteren veiligheid en betere
leefomgeving. Dit is een goed moment om de
langdurig en herhaaldelijk geuite toezeggingen
door het gemeentebestuur waar te maken:
Weesperstraat 30km!
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	hebben, zoals de Weesperstraat.
In het kader van uw visieontwikkeling en
verkenning ‘Oostelijke Binnenstad’ heeft u
onlangs een aantal informatiebijeenkomsten
laten plaatsvinden.
De projectleider, Daniëlle Meiboom, heeft de
belangrijkste punten die daarbij zijn ingebracht
voor u en voor ons op een rijtje gezet:
• 30km/ uur
• Meer groen
• Menselijke maat en sociale veiligheid
• Betere oversteekbaarheid
• Minder rijbanen
• Behoud bereikbaarheid
• Lokale voorzieningen
Behalve dat deze informatieronde ook 30km
expliciet op de kaart zet, zijn de andere punten
daar grotendeels aan gelieerd. Die punten zijn
beter en eerder te realiseren indien op de
Weesperstraat – van Mr Visserplein tot
Weesperplein, vice versa – per januari 2023
ook 30km gaat gelden. Invoeren van 30km/ uur
op de Weesperstraat betekent dan ook dat u
tastbaar respons geeft aan de wensen die op
uw informatieavonden zijn ingebracht.
Participatie werkt alleen als er ook concreet
wat mee wordt gedaan!
Voor de realisatie van een inrichting die past bij
een 30km limiet zijn hier – op korte termijn -
geen grote investeringen nodig. Een praktische
oplossing zoals bij het Namenmonument is
uitgevoerd kan worden doorgetrokken en ook
aan de andere (oost) zijde worden toegepast.
Onderzoek van de gemeentedienst V&OR in
2018 voorspelt dat bij het instellen van 30km
op de Weesperstraat een significante
verkeersafname zal plaatsvinden. Dat zijn
vooral weggebruikers die de Wibautas als
doorgangsroute gebruiken: van Prins
Bernardplein tot IJ tunnel en vice versa. 30km
maximaal betekent dus een significante
afname verkeersaanbod waarbij 1 rijbaan in
beide richtingen zal voldoen. Dat is de indicatie
van eerder onderzoek!
De Weesperstraat is een fysieke en mentale
barrière in de stad, in deze buurt. Ook Zef
Hemel heeft in 2019 in de door u gevraagde
toekomstvisie aangegeven: slecht die barriere!
Invoeren van 30km/ uur op de Weesperstraat
per januari 2023 betekent zeker ook dat u
tastbaar respons geeft op wensen die op uw
informatieavonden zijn ingebracht. Participatie
werkt alleen als er ook concreet wat mee wordt
gedaan.
Wij zien geen belemmeringen om bij ’30 in de
stad’ ook op de gehele Weesperstraat, in beide
richtingen 30km in te stellen. Het vraagt geen

	hebben, zoals de Weesperstraat.
In het kader van uw visieontwikkeling en
verkenning ‘Oostelijke Binnenstad’ heeft u
onlangs een aantal informatiebijeenkomsten
laten plaatsvinden.
De projectleider, Daniëlle Meiboom, heeft de
belangrijkste punten die daarbij zijn ingebracht
voor u en voor ons op een rijtje gezet:
• 30km/ uur
• Meer groen
• Menselijke maat en sociale veiligheid
• Betere oversteekbaarheid
• Minder rijbanen
• Behoud bereikbaarheid
• Lokale voorzieningen
Behalve dat deze informatieronde ook 30km
expliciet op de kaart zet, zijn de andere punten
daar grotendeels aan gelieerd. Die punten zijn
beter en eerder te realiseren indien op de
Weesperstraat – van Mr Visserplein tot
Weesperplein, vice versa – per januari 2023
ook 30km gaat gelden. Invoeren van 30km/ uur
op de Weesperstraat betekent dan ook dat u
tastbaar respons geeft aan de wensen die op
uw informatieavonden zijn ingebracht.
Participatie werkt alleen als er ook concreet
wat mee wordt gedaan!
Voor de realisatie van een inrichting die past bij
een 30km limiet zijn hier – op korte termijn -
geen grote investeringen nodig. Een praktische
oplossing zoals bij het Namenmonument is
uitgevoerd kan worden doorgetrokken en ook
aan de andere (oost) zijde worden toegepast.
Onderzoek van de gemeentedienst V&OR in
2018 voorspelt dat bij het instellen van 30km
op de Weesperstraat een significante
verkeersafname zal plaatsvinden. Dat zijn
vooral weggebruikers die de Wibautas als
doorgangsroute gebruiken: van Prins
Bernardplein tot IJ tunnel en vice versa. 30km
maximaal betekent dus een significante
afname verkeersaanbod waarbij 1 rijbaan in
beide richtingen zal voldoen. Dat is de indicatie
van eerder onderzoek!
De Weesperstraat is een fysieke en mentale
barrière in de stad, in deze buurt. Ook Zef
Hemel heeft in 2019 in de door u gevraagde
toekomstvisie aangegeven: slecht die barriere!
Invoeren van 30km/ uur op de Weesperstraat
per januari 2023 betekent zeker ook dat u
tastbaar respons geeft op wensen die op uw
informatieavonden zijn ingebracht. Participatie
werkt alleen als er ook concreet wat mee wordt
gedaan.
Wij zien geen belemmeringen om bij ’30 in de
stad’ ook op de gehele Weesperstraat, in beide
richtingen 30km in te stellen. Het vraagt geen


	grote investeringen, het draagt onlosmakelijk
bij aan verbeteren veiligheid en betere
leefomgeving. Dit is een goed moment om de
langdurig en herhaaldelijk geuite toezeggingen
door het gemeentebestuur waar te maken:
Weesperstraat 30km!

	grote investeringen, het draagt onlosmakelijk
bij aan verbeteren veiligheid en betere
leefomgeving. Dit is een goed moment om de
langdurig en herhaaldelijk geuite toezeggingen
door het gemeentebestuur waar te maken:
Weesperstraat 30km!
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	minder verkeer door die straat. Zeker het
overbodige doorgaande verkeer; het verkeer
dat er echt niet hoeft te zijn (40-60% volgens
onderzoek gemeente).
Steeds horen wij dat door ingrepen op onnodig
doorgaand verkeer er vrees is op drukte op
andere wegen. Die drukte nam in bijvoorbeeld
De Haag juist niet toe. Mensen kiezen voor
andere vervoersmiddelen (Uit de Reisgids met
een vergelijk van 13 steden in Nederland en
daarbuiten, onderdeel van de agenda
Autoluw). Zeker niet als in de hele stad 30
km/u gereden moeten worden; zonder
uitzondering! Zijn de straten te breed, dan
versmal deze voorlopig met bloembakken etc.
Als het uitgangspunt voor 30 km/u veiligheid en
leefbaarheid is, dan is het logisch dat de auto
in de Valkenburgerstraat op de 2e plaats komt.
Dat betekent ook dat de oversteekplaatsen van
fietsers en voetgangers aan beide uiteinden
van die straat prioriteit moet krijgen boven die
van de auto’s. Auto’s moeten dan maar
wachten. Zeker bij kruisingen.
De fietsers- en voetgangersoversteekplaats
Muiderstraat, Mr. Visserplein, Jodenbreestraat
is immers onderdeel van een
fietshoofdcorridor. Bij deze oversteek vinden
vaak ongelukken plaats ook met ernstige
afloop. Een reden temeer om ook op het Mr.
Visserplein 30km in te voeren en te versmallen
en daarmee ook 'de weg vrij te maken' om de
dubbele rijstrook bij opgang Valkenburgerstraat
naar 1 rijstrook te verminderen.
Die versmalling maakt dat de rare ruimte
vretende “vorken”, de zogenaamde
voorsorteerstroken aan de kopse kanten van
de Valkenburgerstraat, kunnen verdwijnen.
Aan beide uiteinden, zodat de
Valkenburgerstraat een echte stadsstraat wordt
zoals in 1997 aan bewoners werd beloofd. Dus
ook de voorsorteerstroken naar de IJtunnel.
De “snelweg” van de Valkenburgerstraat naar
de stoplichten voor de IJtunnel moet dan ook
versmald en 30 km/u worden. Die snelweg
geeft sowieso een verkeerd (snelheids-)signaal
af naar gemotoriseerd verkeer. Ook de weg
van de IJtunnel naar de Valkenburgerstraat
kan een strook zijn. Dat zorgt er voor dat de
autoverkeersdeelnemer eerst nadenkt voordat
hij de stad in rijdt. Het reduceert het aanbod
van verkeer. Ook dat maakt de buurt juist
leefbaarder, veiliger en wordt de verkeersherrie
echt gereduceerd.
En tevens moet de Prins Hendrikkade 30 km/u
worden. Voor die 700 meter is een onveilige en
onleefbare straat 50 km/u nergens voor nodig.

	minder verkeer door die straat. Zeker het
overbodige doorgaande verkeer; het verkeer
dat er echt niet hoeft te zijn (40-60% volgens
onderzoek gemeente).
Steeds horen wij dat door ingrepen op onnodig
doorgaand verkeer er vrees is op drukte op
andere wegen. Die drukte nam in bijvoorbeeld
De Haag juist niet toe. Mensen kiezen voor
andere vervoersmiddelen (Uit de Reisgids met
een vergelijk van 13 steden in Nederland en
daarbuiten, onderdeel van de agenda
Autoluw). Zeker niet als in de hele stad 30
km/u gereden moeten worden; zonder
uitzondering! Zijn de straten te breed, dan
versmal deze voorlopig met bloembakken etc.
Als het uitgangspunt voor 30 km/u veiligheid en
leefbaarheid is, dan is het logisch dat de auto
in de Valkenburgerstraat op de 2e plaats komt.
Dat betekent ook dat de oversteekplaatsen van
fietsers en voetgangers aan beide uiteinden
van die straat prioriteit moet krijgen boven die
van de auto’s. Auto’s moeten dan maar
wachten. Zeker bij kruisingen.
De fietsers- en voetgangersoversteekplaats
Muiderstraat, Mr. Visserplein, Jodenbreestraat
is immers onderdeel van een
fietshoofdcorridor. Bij deze oversteek vinden
vaak ongelukken plaats ook met ernstige
afloop. Een reden temeer om ook op het Mr.
Visserplein 30km in te voeren en te versmallen
en daarmee ook 'de weg vrij te maken' om de
dubbele rijstrook bij opgang Valkenburgerstraat
naar 1 rijstrook te verminderen.
Die versmalling maakt dat de rare ruimte
vretende “vorken”, de zogenaamde
voorsorteerstroken aan de kopse kanten van
de Valkenburgerstraat, kunnen verdwijnen.
Aan beide uiteinden, zodat de
Valkenburgerstraat een echte stadsstraat wordt
zoals in 1997 aan bewoners werd beloofd. Dus
ook de voorsorteerstroken naar de IJtunnel.
De “snelweg” van de Valkenburgerstraat naar
de stoplichten voor de IJtunnel moet dan ook
versmald en 30 km/u worden. Die snelweg
geeft sowieso een verkeerd (snelheids-)signaal
af naar gemotoriseerd verkeer. Ook de weg
van de IJtunnel naar de Valkenburgerstraat
kan een strook zijn. Dat zorgt er voor dat de
autoverkeersdeelnemer eerst nadenkt voordat
hij de stad in rijdt. Het reduceert het aanbod
van verkeer. Ook dat maakt de buurt juist
leefbaarder, veiliger en wordt de verkeersherrie
echt gereduceerd.
En tevens moet de Prins Hendrikkade 30 km/u
worden. Voor die 700 meter is een onveilige en
onleefbare straat 50 km/u nergens voor nodig.


	Dat maakt dat het kruispunt PH-kade IJtunnel
ook compacter kan. Immers de Foeliestraat
wordt ook 30 km/u. Hierdoor ontstaat ruimte
voor een zinvollere invulling. Zie:
http://www.amstel-ijpark.amsterdam/wp�content/uploads/2017/09/Janplan.jpg

	Dat maakt dat het kruispunt PH-kade IJtunnel
ook compacter kan. Immers de Foeliestraat
wordt ook 30 km/u. Hierdoor ontstaat ruimte
voor een zinvollere invulling. Zie:
http://www.amstel-ijpark.amsterdam/wp�content/uploads/2017/09/Janplan.jpg


	Nummer 
	6977-
8889


	Nummer 
	6978-
7938 

	Nummer 
	6989-
2159


	Nummer 
	7012-
8956


	Nummer 
	7024-
1486

	7024-
1486


	Nummer 
	7026-
6334


	Nummer 
	7026-
6728


	Er komt bovendien veel fijnstof vrij van de
banden van te hard rijdende auto’s. Dat zien
we graag verminderen.
Graag uw aandacht hiervoor!

	Er komt bovendien veel fijnstof vrij van de
banden van te hard rijdende auto’s. Dat zien
we graag verminderen.
Graag uw aandacht hiervoor!
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	ingericht. Wel zullen er mogelijk (kleine)
aanpassingen aan bebording en markering
worden gedaan.

	ingericht. Wel zullen er mogelijk (kleine)
aanpassingen aan bebording en markering
worden gedaan.
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	DUITSERS,HONGAREN,POLEN etc.
GROEPEN zijn heel vervelend qua lawaai en
bezetting en trottoirs, vooral Fransen, die voor
het blowen komen: psychotisch agressief en
gevaarlijk met de sterke weed tegenwoordig;
Verder veel parkeer plekken bezet met VEEL
invaliden, plantenbakken,(leuk,hoor,)
elektrische oplaad, en VEEL
werk/laden/lossen; gemiddeld 30 minuten
rondrijden voor parkeerplek was en is geen
uitzondering.
Kortom, de toeristenauto moet de binnenstad
uit, de fietsers erin, dat is pas Amsterdam voor
de bewoners!
En 30 km rijden gaat vanzelf met loslopende
toeristenkuddes, zowel lopend als fietsend,dat
is veelal al zo!

	DUITSERS,HONGAREN,POLEN etc.
GROEPEN zijn heel vervelend qua lawaai en
bezetting en trottoirs, vooral Fransen, die voor
het blowen komen: psychotisch agressief en
gevaarlijk met de sterke weed tegenwoordig;
Verder veel parkeer plekken bezet met VEEL
invaliden, plantenbakken,(leuk,hoor,)
elektrische oplaad, en VEEL
werk/laden/lossen; gemiddeld 30 minuten
rondrijden voor parkeerplek was en is geen
uitzondering.
Kortom, de toeristenauto moet de binnenstad
uit, de fietsers erin, dat is pas Amsterdam voor
de bewoners!
En 30 km rijden gaat vanzelf met loslopende
toeristenkuddes, zowel lopend als fietsend,dat
is veelal al zo!
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	tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	veel voor de vermeende doelstelling van “ een
afname van ernstige verkeersongevallen en
minder verkeerslawaai”. Kon je maar eens
50km/u rijden waar dat mag, want meestal
beletten (bak)fietsers en andere
verkeersdeelnemers dat. Kortom: dit onzalig
30km-plan kan voorlopig nog de koelkast in,
want met ook nog eens plan om enkel
elektrische auto’s toe te laten in de stad blijft er
van het verkeerslawaai vooral scooters en
brommers over.

	veel voor de vermeende doelstelling van “ een
afname van ernstige verkeersongevallen en
minder verkeerslawaai”. Kon je maar eens
50km/u rijden waar dat mag, want meestal
beletten (bak)fietsers en andere
verkeersdeelnemers dat. Kortom: dit onzalig
30km-plan kan voorlopig nog de koelkast in,
want met ook nog eens plan om enkel
elektrische auto’s toe te laten in de stad blijft er
van het verkeerslawaai vooral scooters en
brommers over.
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	Om de verkeersveiligheid in deze straat te
verbeteren t.a.v bewoners van de Nieuwe- en
Korte Wagenstraat alsook de oudere bewoners
van de Rietvinck zijn er diverse maatregelen
nodig. Ik doe u hierbij een voorstel.
1. Verbeter de combinatie van
verkeersstromen - Zorg voor een Laad en
Losplek op het Haarlemmerplein waar nu
tijdelijk het terras van café Spinoza is
geplaatst. De Rietvinck en het café hebben op
vele momenten op de dag en nacht
laadmomenten. Door het laden en lossen
vanuit het Haarlemmerplein te doen, ontlast je
de straat met gevaarlijke situaties waar auto's
al slalommend en ouderen ontwijkend via de
stoepen langs (onze) portieken gaat. 2. Pas de
snelheid aan naar 20km en zorg voor
vertragende maatregelen. Men geeft met de
auto/motor na het kruispunt van
haarlemmerdijk met haarlemmerplein, om snel
voorbij de rits fietsers te komen, veel gas
waardoor men regelmatig in de knoop komt
met oversteekende serveersters en
terraszitters van de Lunchclub, mensen vanuit
de Rode Bioscoop, overstekende ouderen van
de Rietvinck en gezinnen van de Nieuwe- em
Korte Wagenstraat. Tel daarbij nog alle Laad�en Losactiviteiten en dan zie je dat het niet de
verkeersveiligheid ten goede komt als de
snelheidsnormen niet worden aangepast.
3. Zorg dat autoverkeer vanuit de Nieuwe
Wagenstraat niet via de Brouwersracht links
over de Bullebak kan draaien richting
Marnixstraat. De Nieuwe Wagenstraat (en
stukje Brouwersgracht) worden zo een
doorvoerroute voor niet-bestemmingsverkeer
en zal ook 's nachts weer veelal gebruikt gaan
worden. 4. Zorg voor camerahandhaving van
zware vrachtwagens die toch deze route
gebruiken om de stad/jordaan in te komen. Niet
alleen is het vervelend qua geluid (vaak heel
vroeg) maar het is erg slecht voor de
funderingen van de panden, de kades en
bruggen, waarvan de Bullebak recent wordt
gerenoveerd. 5. Mocht voorstel 1 onmogelijk
zijn, dan stellen we voor bloembakken te
plaatsen of weer echte Amsterdammertjes (wel
1,5 meter) om het verkeer dat over de stoepen
rijdt langs onze portiek te weren. Betekent wel
dat als Distrivers gaat laden en lossen voor de
Rietvinck op de huidige plek, het verkeer er
niet langs kan via de stoep. Maar wat is nu
belangrijker: de bewoners of het verkeer.

	Om de verkeersveiligheid in deze straat te
verbeteren t.a.v bewoners van de Nieuwe- en
Korte Wagenstraat alsook de oudere bewoners
van de Rietvinck zijn er diverse maatregelen
nodig. Ik doe u hierbij een voorstel.
1. Verbeter de combinatie van
verkeersstromen - Zorg voor een Laad en
Losplek op het Haarlemmerplein waar nu
tijdelijk het terras van café Spinoza is
geplaatst. De Rietvinck en het café hebben op
vele momenten op de dag en nacht
laadmomenten. Door het laden en lossen
vanuit het Haarlemmerplein te doen, ontlast je
de straat met gevaarlijke situaties waar auto's
al slalommend en ouderen ontwijkend via de
stoepen langs (onze) portieken gaat. 2. Pas de
snelheid aan naar 20km en zorg voor
vertragende maatregelen. Men geeft met de
auto/motor na het kruispunt van
haarlemmerdijk met haarlemmerplein, om snel
voorbij de rits fietsers te komen, veel gas
waardoor men regelmatig in de knoop komt
met oversteekende serveersters en
terraszitters van de Lunchclub, mensen vanuit
de Rode Bioscoop, overstekende ouderen van
de Rietvinck en gezinnen van de Nieuwe- em
Korte Wagenstraat. Tel daarbij nog alle Laad�en Losactiviteiten en dan zie je dat het niet de
verkeersveiligheid ten goede komt als de
snelheidsnormen niet worden aangepast.
3. Zorg dat autoverkeer vanuit de Nieuwe
Wagenstraat niet via de Brouwersracht links
over de Bullebak kan draaien richting
Marnixstraat. De Nieuwe Wagenstraat (en
stukje Brouwersgracht) worden zo een
doorvoerroute voor niet-bestemmingsverkeer
en zal ook 's nachts weer veelal gebruikt gaan
worden. 4. Zorg voor camerahandhaving van
zware vrachtwagens die toch deze route
gebruiken om de stad/jordaan in te komen. Niet
alleen is het vervelend qua geluid (vaak heel
vroeg) maar het is erg slecht voor de
funderingen van de panden, de kades en
bruggen, waarvan de Bullebak recent wordt
gerenoveerd. 5. Mocht voorstel 1 onmogelijk
zijn, dan stellen we voor bloembakken te
plaatsen of weer echte Amsterdammertjes (wel
1,5 meter) om het verkeer dat over de stoepen
rijdt langs onze portiek te weren. Betekent wel
dat als Distrivers gaat laden en lossen voor de
Rietvinck op de huidige plek, het verkeer er
niet langs kan via de stoep. Maar wat is nu
belangrijker: de bewoners of het verkeer.
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	gepubliceerde Nota van Beantwoording
Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost,
Kattenburgerstraat (NvB, 28-9-2021).
De visie en de voornemens die u, ook weer in
de NvB, aangeeft met betrekking tot de
toekomst van met name PHO sterken onze
overtuiging dat in het kader van ’30 in de stad’
i.e. per januari 2023 het invoeren van een
30km op de Prins Hendrikkade van
Oostertoegang/ CS tot IJ tunnel vice versa zeer
gerechtvaardigd is.
1. Alle beleidsvoornemens die (ook) op dit deel
van onze stad betrekking hebben geven aan:
meer ruimte voor voetgangers en fietsers,
verbeteren leefomgeving, verminderen
geluidsoverlast, verbeteren veiligheid. Echter
de structurele aanpak wordt wederom
uitgesteld tot minimaal na 2025. Dat er
momenteel beperkte middelen voorhanden zijn
vinden wij jammer maar kunnen wij niet anders
dan respecteren.
2. In het kader van de inspraak, het
participatieproces over de toekomst PHO
hebben twee aanmerkelijke bewonersgroepen
& groepen bedrijven een petitie ingediend met
diverse ‘wensen’ voor de toekomst. Wensen
die, zoals u in uw NvB aangeeft, geheel
passen in het door de gemeente geschetste
beleid. Daarenboven heeft ook het Dagelijks
Bestuur Centrum, in navolging van de
Stadsdeelcommissie Centrum, een
zwaarwegend advies verstrekt.
Wij betreuren dat een echte toekomstvisie voor
PHO wederom is uitgesteld tot minimaal na
2025. Dat er conform deze pragmatische
zienswijze per januari 2023 nog niets met het
busverkeer gebeurt betreuren wij ook.
Deze pragmatische oplossing tot 2025 is een
goede en minimale tegemoetkoming tussen
enerzijds realisatie van betere veiligheid +
betere leefbaarheid + respons op gevraagde
participatie + respons op advies DB Centrum
en anderzijds beperkt ‘verlies’ (circa 1 minuut)
van reistijd OV. Ook als maatschappelijke
afweging kan daarom alleen voor 30km op de
PHO worden gekozen.
Wij moedigen het College B&W wel aan zich
daadkrachtig in te zetten om de Prins
Hendrikkade Oost ook structureel te
verbeteren.
Wensen van walbewoners en
woonbootbewoners van directe omgeving
PHkade (6.1 in NvB). De verzoeken 2, 3, 5 en
6 kunnen in januari 2023 in het kader van ’30 in
de stad’ worden gerealiseerd.
Huisbewoners van directe omgeving PHkade
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De visie en de voornemens die u, ook weer in
de NvB, aangeeft met betrekking tot de
toekomst van met name PHO sterken onze
overtuiging dat in het kader van ’30 in de stad’
i.e. per januari 2023 het invoeren van een
30km op de Prins Hendrikkade van
Oostertoegang/ CS tot IJ tunnel vice versa zeer
gerechtvaardigd is.
1. Alle beleidsvoornemens die (ook) op dit deel
van onze stad betrekking hebben geven aan:
meer ruimte voor voetgangers en fietsers,
verbeteren leefomgeving, verminderen
geluidsoverlast, verbeteren veiligheid. Echter
de structurele aanpak wordt wederom
uitgesteld tot minimaal na 2025. Dat er
momenteel beperkte middelen voorhanden zijn
vinden wij jammer maar kunnen wij niet anders
dan respecteren.
2. In het kader van de inspraak, het
participatieproces over de toekomst PHO
hebben twee aanmerkelijke bewonersgroepen
& groepen bedrijven een petitie ingediend met
diverse ‘wensen’ voor de toekomst. Wensen
die, zoals u in uw NvB aangeeft, geheel
passen in het door de gemeente geschetste
beleid. Daarenboven heeft ook het Dagelijks
Bestuur Centrum, in navolging van de
Stadsdeelcommissie Centrum, een
zwaarwegend advies verstrekt.
Wij betreuren dat een echte toekomstvisie voor
PHO wederom is uitgesteld tot minimaal na
2025. Dat er conform deze pragmatische
zienswijze per januari 2023 nog niets met het
busverkeer gebeurt betreuren wij ook.
Deze pragmatische oplossing tot 2025 is een
goede en minimale tegemoetkoming tussen
enerzijds realisatie van betere veiligheid +
betere leefbaarheid + respons op gevraagde
participatie + respons op advies DB Centrum
en anderzijds beperkt ‘verlies’ (circa 1 minuut)
van reistijd OV. Ook als maatschappelijke
afweging kan daarom alleen voor 30km op de
PHO worden gekozen.
Wij moedigen het College B&W wel aan zich
daadkrachtig in te zetten om de Prins
Hendrikkade Oost ook structureel te
verbeteren.
Wensen van walbewoners en
woonbootbewoners van directe omgeving
PHkade (6.1 in NvB). De verzoeken 2, 3, 5 en
6 kunnen in januari 2023 in het kader van ’30 in
de stad’ worden gerealiseerd.
Huisbewoners van directe omgeving PHkade


	(6.2 in Nvb). Ook deze groep bewoners uit
haar grote wens voor 30km, welke dus geheel
past in het al lang geformuleerde gemeentelijk
beleid voor deze omgeving.
Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum: Kies
voor leefbaarheid en veiligheid boven
snelheid.De wensen en adviezen van deze
twee bewonersgroepen en het DB Centrum
kunnen in januari 2023 worden gerealiseerd
zonder grote investeringen temeer er daarbij,
met deze tussenoplossing, nog niets met het
vele busverkeer gebeurt. Met behulp van
goede belijning, wellicht noppen op de
rijbaanscheiding, een extra zebrapad,
eventueel bloembakken en andere praktische
inrichtingsmiddelen, kan de weginrichting met
zeer beperkte kosten geschikt worden gemaakt
voor 30km, inclusief een vrije busbaan in beide
richtingen die op deze route ook goed
doorgang aan nood- en hulpdiensten biedt.

	(6.2 in Nvb). Ook deze groep bewoners uit
haar grote wens voor 30km, welke dus geheel
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eventueel bloembakken en andere praktische
inrichtingsmiddelen, kan de weginrichting met
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voor 30km, inclusief een vrije busbaan in beide
richtingen die op deze route ook goed
doorgang aan nood- en hulpdiensten biedt.
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	gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
Bij de invoering van de maatregel monitoren
we ook op mogelijke effecten. Vooralsnog is de
verwachting van het college dat de
verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert. En zal
door de invoering van 30km/u in de stad de
wettelijke norm voor uitstoot niet overschreden
worden. Wegen waar we effecten op de
luchtkwaliteit verwachten worden gemonitord.
Als stad werken we met Actieplan Schone
Lucht aan meer maatregelen om de uitstoot in
de stad verder terug te dringen en ook de
ontwikkeling van schonere motoren gaat in de
nabije toekomst een belangrijk verschil maken.
Ook op andere onderwerpen zoals het
openbaar vervoer en rijgedrag monitoren we
de effecten. We overleggen met vervoerders
en zetten waar nodig extra middelen in om
rijgedrag te veranderen.

	gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
Bij de invoering van de maatregel monitoren
we ook op mogelijke effecten. Vooralsnog is de
verwachting van het college dat de
verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert. En zal
door de invoering van 30km/u in de stad de
wettelijke norm voor uitstoot niet overschreden
worden. Wegen waar we effecten op de
luchtkwaliteit verwachten worden gemonitord.
Als stad werken we met Actieplan Schone
Lucht aan meer maatregelen om de uitstoot in
de stad verder terug te dringen en ook de
ontwikkeling van schonere motoren gaat in de
nabije toekomst een belangrijk verschil maken.
Ook op andere onderwerpen zoals het
openbaar vervoer en rijgedrag monitoren we
de effecten. We overleggen met vervoerders
en zetten waar nodig extra middelen in om
rijgedrag te veranderen.
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	Met het oog op de invoering van 30km/u
bereidt de gemeente samen met partners een
samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	Met het oog op de invoering van 30km/u
bereidt de gemeente samen met partners een
samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	Hendrikkade veilig kunnen fietsen en
oversteken Daarnaast zorgt het voor een
duidelijk en consistent snelheidsbeleid voor de
Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor
automobilisten die vanuit de IJ-tunnel komen
direct duidelijk wat de situatie is, dit zal
overschrijding van de snelheid voorkomen.
Ook is het voor automobilisten richting IJ�tunnel duidelijk dat zij zich moeten inhouden tot
de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe
inrichting van de straat snelheidsovertredingen
zal tegengaan. In de huidige situatie komen
deze overtredingen vaak voor en worden
snelheden boven 100 km/u geregistreerd, wat
levensgevaarlijk is.
Het voorstel volgens de kaart
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de
Prins Hendrikkade als uitzondering op het
30km beleid in de binnenstad tóch als 50km/u
straat te behouden, met als meest
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik
door streekvervoer.
Voor de bewoners is deze afweging
onbegrijpelijk.
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare
straat?
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn
is de bewoners beloofd dat al het regionaal
busvervoer over de Prins Hendrikkade zou
verdwijnen. Dit is niet gebeurd.
Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een zeer belangrijke bron van
inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks
dat dit parallel loopt aan de Noord-Zuidlijn met
een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die
nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als deze streekbussen het station
Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de
efficiency van het gehele vervoersysteem te
verbeteren. Dit heeft slechts voor een gering
aantal mensen een negatieve impact omdat zij
van de bus moeten overstappen op Station
Noord.
De werkelijke impact op de dienstverlening zal
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij
Centraal station een betere aansluiting heeft op
het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de
hoeveelheid mensen die overstappen op de
trein veel kleiner is, en in de toekomst nog
kleiner blijft door de trend van meer
thuiswerken als gevolg van Covid.
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een
directe busverbinding tussen Zaanstreek /
Waterland en Centraal station, zoals
gepresenteerd bij de plannen voor de Noord�Zuidlijn
	Hendrikkade veilig kunnen fietsen en
oversteken Daarnaast zorgt het voor een
duidelijk en consistent snelheidsbeleid voor de
Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor
automobilisten die vanuit de IJ-tunnel komen
direct duidelijk wat de situatie is, dit zal
overschrijding van de snelheid voorkomen.
Ook is het voor automobilisten richting IJ�tunnel duidelijk dat zij zich moeten inhouden tot
de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe
inrichting van de straat snelheidsovertredingen
zal tegengaan. In de huidige situatie komen
deze overtredingen vaak voor en worden
snelheden boven 100 km/u geregistreerd, wat
levensgevaarlijk is.
Het voorstel volgens de kaart
(https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de
Prins Hendrikkade als uitzondering op het
30km beleid in de binnenstad tóch als 50km/u
straat te behouden, met als meest
waarschijnlijke reden het overmatige gebruik
door streekvervoer.
Voor de bewoners is deze afweging
onbegrijpelijk.
1 minuut sneller in het OV óf een leefbare
straat?
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn
is de bewoners beloofd dat al het regionaal
busvervoer over de Prins Hendrikkade zou
verdwijnen. Dit is niet gebeurd.
Het kleine stukje tussen Centraal station en
station Noord is voor de streekvervoerders
kennelijk een zeer belangrijke bron van
inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks
dat dit parallel loopt aan de Noord-Zuidlijn met
een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die
nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening.
Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de
stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid
veel beter als deze streekbussen het station
Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de
efficiency van het gehele vervoersysteem te
verbeteren. Dit heeft slechts voor een gering
aantal mensen een negatieve impact omdat zij
van de bus moeten overstappen op Station
Noord.
De werkelijke impact op de dienstverlening zal
sterk gereduceerd worden doordat de metro bij
Centraal station een betere aansluiting heeft op
het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de
hoeveelheid mensen die overstappen op de
trein veel kleiner is, en in de toekomst nog
kleiner blijft door de trend van meer
thuiswerken als gevolg van Covid.
Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een
directe busverbinding tussen Zaanstreek /
Waterland en Centraal station, zoals
gepresenteerd bij de plannen voor de Noord�Zuidlijn

	Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen
bij het begin van de nieuwe concessie
Zaanstreek Waterland in December 2023,
echter, dit hoeft geen belemmering te zijn voor
het invoeren van een 30km/u beleid aangezien
het verschil in reistijd met een 50km/u regime
over het gedeelte tussen IJ- tunnel en Centraal
station minder dan 1 minuut is.
We begrijpen de afweging niet:
reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de
veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van
de stad. We vragen ons al die jaren af waarom
het College deze situatie blijft handhaven.
Waarom laat u ons steeds in de kou staan?
Gun óók ons, de bewoners van de Prins
Hendrikkade, een leefbare straat!
De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade
is geen belemmering om een 30km/u beleid in
te voeren, ook al nodigt zij uit tot te snel rijden.
Dit kan echter eenvoudig en goedkoop
opgelost worden door betere markering,
versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken
en andere snelheidsverlagende maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar bebouwing als de boulevardfunctie
richting de diverse musea en
bezienswaardigheden in Oost.
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is
met de diverse doelstellingen voor dit gebied
zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover
staan.
Met vriendelijke groet,

	Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen
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te voeren, ook al nodigt zij uit tot te snel rijden.
Dit kan echter eenvoudig en goedkoop
opgelost worden door betere markering,
versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken
en andere snelheidsverlagende maatregelen.
Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede
mogelijkheden de straat bij herinrichting veel
aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht
doet aan zowel het monumentale karakter van
haar bebouwing als de boulevardfunctie
richting de diverse musea en
bezienswaardigheden in Oost.
Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u
beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is
met de diverse doelstellingen voor dit gebied
zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover
staan.
Met vriendelijke groet,
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	auto. Het OV duurt te lang en sluit niet goed
aan op Amstelveen.
Ik baal dat er in de Pijp nu op zondag
parkeergeld gevraagd gaat worden, ondanks
de bezoekerspas en ondanks ons bezwaar. Dit
maakt het niet makkelijker. Ook dit is weer zo'n
regeling...
Ik vermoed dat er enorme verstoppingen gaan
ontstaan in de stad in de toekomst. De wens
om de stad autoluw te maken is niet realistisch
en sluit mensen en ondernemers buiten. De
middelen die er tegenover staan zijn daarnaast
nog niet toereikend genoeg.
Het is spijtig om te horen dat er veel
verkeersgewonden of zelfs doden zijn. Nu
vraag ik mij af of dit niet ook komt omdat ze
zich niet aan de regels van het verkeer
houden? Veel fietsers, fietsen dan ook enorm
asociaal of letten niet op.
Is voorlichting en controle in deze niet veel
belangrijker? Dan de hele infrastructuur vast
leggen? De stad wordt een eiland en steeds
meer een eiland voor de rijkere (import)
Amsterdammer...

	auto. Het OV duurt te lang en sluit niet goed
aan op Amstelveen.
Ik baal dat er in de Pijp nu op zondag
parkeergeld gevraagd gaat worden, ondanks
de bezoekerspas en ondanks ons bezwaar. Dit
maakt het niet makkelijker. Ook dit is weer zo'n
regeling...
Ik vermoed dat er enorme verstoppingen gaan
ontstaan in de stad in de toekomst. De wens
om de stad autoluw te maken is niet realistisch
en sluit mensen en ondernemers buiten. De
middelen die er tegenover staan zijn daarnaast
nog niet toereikend genoeg.
Het is spijtig om te horen dat er veel
verkeersgewonden of zelfs doden zijn. Nu
vraag ik mij af of dit niet ook komt omdat ze
zich niet aan de regels van het verkeer
houden? Veel fietsers, fietsen dan ook enorm
asociaal of letten niet op.
Is voorlichting en controle in deze niet veel
belangrijker? Dan de hele infrastructuur vast
leggen? De stad wordt een eiland en steeds
meer een eiland voor de rijkere (import)
Amsterdammer...
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	en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
Het college heeft de ambitie dat ook de
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment
wordt echter nog gekozen voor een
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
Het college heeft de ambitie dat ook de
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment
wordt echter nog gekozen voor een
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
Met het oog op de invoering van 30km/u
bereidt de gemeente samen met partners een
samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De
beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt
plaats door staande houdingen en door middel
van camera’s. De handhaving vindt plaats op
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. In
het kader van Logistiek020 maken we nadere
afspraken over de verduurzaming van de
logistiek in de stad.

	voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
Met het oog op de invoering van 30km/u
bereidt de gemeente samen met partners een
samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie. De
beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is. Verkeershandhaving vindt
plaats door staande houdingen en door middel
van camera’s. De handhaving vindt plaats op
alle wegtypen en richt zich op auto’s, brom- en
snorfietsen als ook op (elektrische) fietsers. In
het kader van Logistiek020 maken we nadere
afspraken over de verduurzaming van de
logistiek in de stad.
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	de snelheid en de regels gaan houden.
Met het oog op de invoering van 30km/u
bereidt de gemeente samen met partners een
samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.

	de snelheid en de regels gaan houden.
Met het oog op de invoering van 30km/u
bereidt de gemeente samen met partners een
samenhangend pakket van maatregelen voor
waar onderdeel van uitmaken: bebording en
belijning, communicatie en voorlichting,
maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.


	Nummer 
	7726-
7905 

	Nummer 
	7748-
0858


	Nummer 
	7763-
7341


	plaats van dure Mercedessen. Voltooi het
metronetwerk met een semi-Doorloper (route
A'veen-Ring, lus Bijlmer-Zaandam).
Probeer de verkeerstetraëder uit, een viervlak
met twee oranje en twee groene zijden welke
laatste de punt naar boven hebben.
Opgehangen bij een oversteekplaats op weg of
terrein kun je die draaien en ook kan het ding
een rotonde signaleren.

	plaats van dure Mercedessen. Voltooi het
metronetwerk met een semi-Doorloper (route
A'veen-Ring, lus Bijlmer-Zaandam).
Probeer de verkeerstetraëder uit, een viervlak
met twee oranje en twee groene zijden welke
laatste de punt naar boven hebben.
Opgehangen bij een oversteekplaats op weg of
terrein kun je die draaien en ook kan het ding
een rotonde signaleren.
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	fietsers in te voeren? Of ze véél meer ruimte te
geven?

	fietsers in te voeren? Of ze véél meer ruimte te
geven?
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	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	En dit soort inspraakformulieren is niet fair.
Organiseer dan een referendum.

	En dit soort inspraakformulieren is niet fair.
Organiseer dan een referendum.
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	Mijn kinderen komen niet eens meer op
bezoek,omdat parkeren te duur is.
En openbaar vervoer is ook niet meer te
betalen.
Waar gaat dit heen.
Auto’s uit de stad weren,er komen ook Steeds
meer fietsers om dat het openbaar vervoer te
duur is.
Ik begrijp in de straatjes dat daar 30 km nodig
is.
Maar niet overal…
Maar het is al besloten ,wij hebben toch niets
te vertellen.
Ik zou zeggen,ga er eens door heen rijden,met
30 km,misschien begrijp je dan wat ik bedoel.
Begrijp echt wel ,als mensen bijnemen drukke
weg wonen,die er last van hebben,.maar
winkelstraten,kom op zeg.
Ik zou het nog maar eens goed gaan
bekijken,auto’s en fietsers op een weg en
brede re stoepen,moete ze de winkeliers hun
waar niet voor de deur laten zetten,kunnen wij
makkelijker lopen.
En mensen die geen auto hebben,die klagen.

	Mijn kinderen komen niet eens meer op
bezoek,omdat parkeren te duur is.
En openbaar vervoer is ook niet meer te
betalen.
Waar gaat dit heen.
Auto’s uit de stad weren,er komen ook Steeds
meer fietsers om dat het openbaar vervoer te
duur is.
Ik begrijp in de straatjes dat daar 30 km nodig
is.
Maar niet overal…
Maar het is al besloten ,wij hebben toch niets
te vertellen.
Ik zou zeggen,ga er eens door heen rijden,met
30 km,misschien begrijp je dan wat ik bedoel.
Begrijp echt wel ,als mensen bijnemen drukke
weg wonen,die er last van hebben,.maar
winkelstraten,kom op zeg.
Ik zou het nog maar eens goed gaan
bekijken,auto’s en fietsers op een weg en
brede re stoepen,moete ze de winkeliers hun
waar niet voor de deur laten zetten,kunnen wij
makkelijker lopen.
En mensen die geen auto hebben,die klagen.
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	wegen met 50 km/u-wegen merkt het college
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.

	wegen met 50 km/u-wegen merkt het college
op dat er ontsluitingswegen blijven bestaan in
dit voorstel. Daar wordt alleen geen 50 km/u
meer gereden, maar 30 km/u. Doorstroming is
op die wegen nog steeds een belangrijk
criterium. In de praktijk zal dit zeer beperkt
leiden tot iets langere reistijden.
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	onder andere de inrichting en bebording in de
stad, kosten tijd.

	onder andere de inrichting en bebording in de
stad, kosten tijd.
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	maatregel ook verbeteren, omdat er meer
verkeer over de ring gaat. Om er voor te
zorgen dat nood en hulpdiensten en het
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden
blijven er nog steeds een aantal wegen
50km/u.

	maatregel ook verbeteren, omdat er meer
verkeer over de ring gaat. Om er voor te
zorgen dat nood en hulpdiensten en het
openbaar vervoer op tijd kunnen blijven rijden
blijven er nog steeds een aantal wegen
50km/u.
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	aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	maar even parkeren zonder te betalen meteen
beboet worden. Automobilisten, motorrijders en
vrachtwagens kunnen nu al net zo hard rijden
als ze willen. En dat doen ze ook, want er
wordt niet gehandhaafd. Ze kunnnen net
zoveel lawaai maken, en dat doen ze ook, op
alle tijdstippen van de dag. `Met opgevoerde
motoren, en getunede uitlaten die extra veel
lawaai maken. Er wordt toch niet gehandhaafd.

	maar even parkeren zonder te betalen meteen
beboet worden. Automobilisten, motorrijders en
vrachtwagens kunnen nu al net zo hard rijden
als ze willen. En dat doen ze ook, want er
wordt niet gehandhaafd. Ze kunnnen net
zoveel lawaai maken, en dat doen ze ook, op
alle tijdstippen van de dag. `Met opgevoerde
motoren, en getunede uitlaten die extra veel
lawaai maken. Er wordt toch niet gehandhaafd.
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	leiden tot iets langere reistijden.
Het college heeft de ambitie dat ook de
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment
wordt echter nog gekozen voor een
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	leiden tot iets langere reistijden.
Het college heeft de ambitie dat ook de
Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat
uiteindelijk 30 km/u worden. Bij herprofilering is
dit dan ook de ontwerpopgave. Op dit moment
wordt echter nog gekozen voor een
uitzondering met 50 km/u, omdat nood- en
hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	handhaving omdat de statistieken goede
resultaten laten zien.
Naar mijn mening staan de beleidsmakers veel
te ver van de realiteit, echte beleidsmakers
moeten maar zelf hun verzonnen regels gaan
uitproberen als echte deelnemer in het verkeer
en niet veilig van achter een bureau. De
burgers zijn het zat om als pionnetjes te
worden beschouwd!

	handhaving omdat de statistieken goede
resultaten laten zien.
Naar mijn mening staan de beleidsmakers veel
te ver van de realiteit, echte beleidsmakers
moeten maar zelf hun verzonnen regels gaan
uitproberen als echte deelnemer in het verkeer
en niet veilig van achter een bureau. De
burgers zijn het zat om als pionnetjes te
worden beschouwd!
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	Westerdoksdijk, waar veel mensen wonen. Zij
hebben veel last van vervuiling door het
verkeer, geluidsoverlast, vooral van motoren
die letterlijk en figuurlijk willen 'knallen' en
voorbij scheuren met oorverdovend lawaai. Dat
is ontoelaatbaar in het centrum van een stad.

	Westerdoksdijk, waar veel mensen wonen. Zij
hebben veel last van vervuiling door het
verkeer, geluidsoverlast, vooral van motoren
die letterlijk en figuurlijk willen 'knallen' en
voorbij scheuren met oorverdovend lawaai. Dat
is ontoelaatbaar in het centrum van een stad.
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	Voor wat betreft de inrichting kan de President
Kennedylaan vanaf de Utrechtsbrug richting
Berlagebrug tot begin, kruising Amsteldijk
wellicht 1 rijbaan worden ‘afgesloten’ met
objecten (bloembakken en dergelijke). Een
goedkope aanpassing. Vanaf dat punt kunnen
op de Amsteldijk de voorsoorteerbanen
beginnen naar de Berlagebrug.
Voor wat beteft de rijrichting Berlagebrug naar
Utrechtsebrug kunnen vanaf aanvang Pres.
Kennedylaan (afslag Amsteldijk) met enkel
belijning en iconen voorsoorteerrijbanen
worden gemarkeerd. Dergelijke praktische
ingrepen helpen alle weggebruikers de
gewenste snelheid te respecteren.

	Voor wat betreft de inrichting kan de President
Kennedylaan vanaf de Utrechtsbrug richting
Berlagebrug tot begin, kruising Amsteldijk
wellicht 1 rijbaan worden ‘afgesloten’ met
objecten (bloembakken en dergelijke). Een
goedkope aanpassing. Vanaf dat punt kunnen
op de Amsteldijk de voorsoorteerbanen
beginnen naar de Berlagebrug.
Voor wat beteft de rijrichting Berlagebrug naar
Utrechtsebrug kunnen vanaf aanvang Pres.
Kennedylaan (afslag Amsteldijk) met enkel
belijning en iconen voorsoorteerrijbanen
worden gemarkeerd. Dergelijke praktische
ingrepen helpen alle weggebruikers de
gewenste snelheid te respecteren.
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	neerzetten. Dan hoeven obers niet de hele tijd
over te steken zoals nu het geval is.

	neerzetten. Dan hoeven obers niet de hele tijd
over te steken zoals nu het geval is.
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	Mijn verzoek is om naast handhaving in de
nieuwe 30 km zones ook te handhaven in
woongebieden waar deze snelheid reeds geldt.
Dit om een waterbedeffect te voorkomen van
hardrijders die de woonwijk in trekken bij
gebrek aan handhaving daar. Als bij deze
controles ook meteen decibel metingen van
voertuigen meegenomen kan worden slaan we
2 vliegen in één klap en wordt Amsterdam zelfs
nóg leuker. En wie weet kunnen we in de
toekomst dan ooit weer met een open raam
slapen.

	Mijn verzoek is om naast handhaving in de
nieuwe 30 km zones ook te handhaven in
woongebieden waar deze snelheid reeds geldt.
Dit om een waterbedeffect te voorkomen van
hardrijders die de woonwijk in trekken bij
gebrek aan handhaving daar. Als bij deze
controles ook meteen decibel metingen van
voertuigen meegenomen kan worden slaan we
2 vliegen in één klap en wordt Amsterdam zelfs
nóg leuker. En wie weet kunnen we in de
toekomst dan ooit weer met een open raam
slapen.
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	nummerbord (al dan niet met hun taxi-licht op).
Ik weet niet of het voor de dienstregeling van
de trams en bussen een enorm verschil maakt
om terug te gaan naar 30 km/u maar zo ja dan
is het volgens mij een mooie gelegenheid om
dat de taxi-bestuurders een privilege af te
nemen. Anders kunnen trams en bussen ook
terug naar 30 km/u, zeker met trams wil ook
nog wel eens een ongeluk gebeuren.

	nummerbord (al dan niet met hun taxi-licht op).
Ik weet niet of het voor de dienstregeling van
de trams en bussen een enorm verschil maakt
om terug te gaan naar 30 km/u maar zo ja dan
is het volgens mij een mooie gelegenheid om
dat de taxi-bestuurders een privilege af te
nemen. Anders kunnen trams en bussen ook
terug naar 30 km/u, zeker met trams wil ook
nog wel eens een ongeluk gebeuren.
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	hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Verkeershandhaving zal
informatie gestuurd plaatsvinden op die
locaties waar handhaving aangewezen is. De
gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	gemeente overlegt daartoe met de bevoegde
instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	maximum snelheid van de Prins Hendrikkade
omlaag gaat naar 30km per uur. Wij hebben
zowel geluidsoverlast als roetneerslag van het
verkeer in ons huis. De Lastage buurt zou er
ons inziens veel baat bij hebben om de
maximum snelheid net als in andere delen van
de stad terug te brengen. Wanneer dit niet het
geval is zal de verkeerssituatie alleen maar
erger worden omdat nu nog meer snelheids
verkeer via de Prins Hendrikkade zal gaan. Dit
is enorm zonde van wat een prachtige
boulevard zou kunnen zijn.

	maximum snelheid van de Prins Hendrikkade
omlaag gaat naar 30km per uur. Wij hebben
zowel geluidsoverlast als roetneerslag van het
verkeer in ons huis. De Lastage buurt zou er
ons inziens veel baat bij hebben om de
maximum snelheid net als in andere delen van
de stad terug te brengen. Wanneer dit niet het
geval is zal de verkeerssituatie alleen maar
erger worden omdat nu nog meer snelheids
verkeer via de Prins Hendrikkade zal gaan. Dit
is enorm zonde van wat een prachtige
boulevard zou kunnen zijn.
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	er meer woningen en voorzieningen zullen
komen en wat mij betreft een aanleiding om
ook deze straat vroegtijdig aan te merken als
30km zone.
Gelijk aan de straten binnen de ring A10 alle
scooters en andere gemotoriseerde voertuigen
van de fietspaden weren (uitzonderingen
omwille van veiligheid daargelaten). Langs de
Sloterplas rijden ook vaak zware motoren met
hoge snelheid over het fietspad.
Handhaving met camera's op snelheid en
geluidsoverlast bij de lange rechte straten die
teveel ruimte bieden om hoge snelheden te
halen. Regelmatig zitten wij rechtop in bed
door racende motoren en auto's in de
nachtelijke uren. Dit is een groeiende bron van
overlast in mijn wijk. Bij wegen die 50km blijven
zou ik willen vragen of een nachtelijke snelheid
in overweging kan worden genomen.
Onze wijk staat vol met auto's van bewoners,
maar ook met langparkeerders die met het OV
de stad in gaan of naar Schiphol. Stoepen zijn
na werktijd ook parkeerplaatsen. Om dit tegen
te gaan graag overwegen
parkeervergunningen voor het gehele
stadsdeel invoeren. Zodat er geen waterbed
effect optreed en andere belastingen kunnen
dalen of het geld direct terug naar de buurt en
het stadsdeel kan
Aan de Burgemeester Eliasstraat zijn meerdere
scholen en dagelijks is er veel beweging rond
deze gebouwen. De straat is tevens een
drukke straat met doorgaand verkeer en in
combinatie met de Louis Couperusstraat
gevaarlijk voor fietsers. Er wordt structureel te
hard gereden en met grote regelmaat wordt er
ingehaald op momenten die niet veilig zijn voor
het overige verkeer. Ik zou willen vragen of er
een proef met autovrije schoolzones kan
worden overwogen om te onderzoeken of dit
voor deze straat een veiligere situatie oplevert.
De indeling van veel straten in Nieuw-West
maakt voornamelijk dat (camera)handhaving
en het sterk terugdringen van het autogebruik
naast het verlagen van de snelheden een
belangrijke rol vragen bij het verbeteren van de
verkeersveiligheid.
Ook voor de reistijd tussen de rotonde op het
Slotermeercircuit en de oprit A10 veranderd er
door een 30km inrichting relatief weinig. Een
lagere maximale snelheid maakt dat op enkele
punten stoplichten overbodig worden en waar
de straat smaller wordt de wachttijd korter. De
stoplichten en kruisingen zijn de punten waar
de meeste reistijd 'verloren' gaat.

	er meer woningen en voorzieningen zullen
komen en wat mij betreft een aanleiding om
ook deze straat vroegtijdig aan te merken als
30km zone.
Gelijk aan de straten binnen de ring A10 alle
scooters en andere gemotoriseerde voertuigen
van de fietspaden weren (uitzonderingen
omwille van veiligheid daargelaten). Langs de
Sloterplas rijden ook vaak zware motoren met
hoge snelheid over het fietspad.
Handhaving met camera's op snelheid en
geluidsoverlast bij de lange rechte straten die
teveel ruimte bieden om hoge snelheden te
halen. Regelmatig zitten wij rechtop in bed
door racende motoren en auto's in de
nachtelijke uren. Dit is een groeiende bron van
overlast in mijn wijk. Bij wegen die 50km blijven
zou ik willen vragen of een nachtelijke snelheid
in overweging kan worden genomen.
Onze wijk staat vol met auto's van bewoners,
maar ook met langparkeerders die met het OV
de stad in gaan of naar Schiphol. Stoepen zijn
na werktijd ook parkeerplaatsen. Om dit tegen
te gaan graag overwegen
parkeervergunningen voor het gehele
stadsdeel invoeren. Zodat er geen waterbed
effect optreed en andere belastingen kunnen
dalen of het geld direct terug naar de buurt en
het stadsdeel kan
Aan de Burgemeester Eliasstraat zijn meerdere
scholen en dagelijks is er veel beweging rond
deze gebouwen. De straat is tevens een
drukke straat met doorgaand verkeer en in
combinatie met de Louis Couperusstraat
gevaarlijk voor fietsers. Er wordt structureel te
hard gereden en met grote regelmaat wordt er
ingehaald op momenten die niet veilig zijn voor
het overige verkeer. Ik zou willen vragen of er
een proef met autovrije schoolzones kan
worden overwogen om te onderzoeken of dit
voor deze straat een veiligere situatie oplevert.
De indeling van veel straten in Nieuw-West
maakt voornamelijk dat (camera)handhaving
en het sterk terugdringen van het autogebruik
naast het verlagen van de snelheden een
belangrijke rol vragen bij het verbeteren van de
verkeersveiligheid.
Ook voor de reistijd tussen de rotonde op het
Slotermeercircuit en de oprit A10 veranderd er
door een 30km inrichting relatief weinig. Een
lagere maximale snelheid maakt dat op enkele
punten stoplichten overbodig worden en waar
de straat smaller wordt de wachttijd korter. De
stoplichten en kruisingen zijn de punten waar
de meeste reistijd 'verloren' gaat.


	Nummer 
	8594-
2497


	Nummer 
	8611-
2763 

	Nummer 
	8612-
6649


	Nummer 
	8617-
6984


	Uiteindelijk loopt het verkeer vanuit de
Stadionweg 'dood' op de Ruysdaelkade,
Apollolaan, en Churchilllaan waar u 30 km wil
invoeren. Om die reden is er geen argument
om in ieder geval het stuk tussen de
Ruysdaelkade en Beethovenstraat ook geen
30km weg te maken. Dat zou in deze
residentiële wijk, waar veel oudere mensen
wonen, erg op prijs worden gesteld.
Maak ook dit stuk van de Stadionweg veiliger !!

	Uiteindelijk loopt het verkeer vanuit de
Stadionweg 'dood' op de Ruysdaelkade,
Apollolaan, en Churchilllaan waar u 30 km wil
invoeren. Om die reden is er geen argument
om in ieder geval het stuk tussen de
Ruysdaelkade en Beethovenstraat ook geen
30km weg te maken. Dat zou in deze
residentiële wijk, waar veel oudere mensen
wonen, erg op prijs worden gesteld.
Maak ook dit stuk van de Stadionweg veiliger !!
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	telefoon bezig ga daar op handhaven vandaar
de grote ongelukken en tuurlijk heb je aso’s er
tussen pluk die er uit in plaats iedereen aan te
pakken wat een kul dit allemaal begint een
kanker stad te worden

	telefoon bezig ga daar op handhaven vandaar
de grote ongelukken en tuurlijk heb je aso’s er
tussen pluk die er uit in plaats iedereen aan te
pakken wat een kul dit allemaal begint een
kanker stad te worden
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	instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	instanties: Openbaar Ministerie en politie.
De beschikbare politiecapaciteit voor
verkeershandhaving is beperkt. De gemeente
vraagt daar aandacht voor en overlegt met OM
en Politie hoe de capaciteit op die locaties en
tijdstippen aan te wenden waar deze in
samenhang met de andere maatregelen het
meest effectief is.
Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	Verkeershandhaving vindt plaats door staande
houdingen en door middel van camera’s. De
handhaving vindt plaats op alle wegtypen en
richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	aangaven daar veel waarde aan te hechten. Dit
is een afweging op het totale netwerk. In de
praktijk zal blijken wat de effecten van een
lagere maximumsnelheid van het hele netwerk
heeft op de aanrijtijden en de snelheid van het
openbaar vervoer. De eerste evaluatie van
deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	uitmaken: bebording en belijning,
communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.

	uitmaken: bebording en belijning,
communicatie en voorlichting, maatregelen
voor gedragsverandering, intelligente
snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke
herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.
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	Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken
dat u zich laat koeioneren door busbedrijven.
Afgezien van het veelvuldige busverkeer op de
Prins Hendrikkade is er geen enkele reden
voor de uitzondering.
Dat uitgerekend het OV er de oorzaak van
moet zijn dat de PH-kade onveilig,
onaantrekkelijk en milieuonvriendelijk blijft gaat
er bij ons niet in.
De theoretische tijdswinst van de bussen bij 50
versus 30 kan niet meer zijn dan een tiental
seconden. Dat de bussen, als het verkeer niet
vast staat in werkelijkheid veel harder rijden
dan de toegestane snelheid rekenen we dan
even niet mee....
Recentelijk is (in het kader van
werkzaamheden aan de Kikkerbilssluis) het
enige verkeerseiland tussen Amrath en IJ�tunnel plotseling verdwenen, uitgerekend op de
onveiligste kruising van de gehele PH-kade;
die met de Kalkmarkt. Exemplarisch voor hoe u
hier omgaat met de veiligheid van voetgangers.
Vele malen hebben we melding gemaakt van
de levensgevaarlijke situaties die zich daar
voordoen; de snelheid op de PH-kade is veel te
hoog voor afslaand verkeer en de opgejaagde
automobilisten moeten voorrang verlenen aan
2 banen fietsers én de waaghalzen die het
durven via het verkeerseiland de Prins
Hendrikkade over te steken.
Vooral kinderen lopen gevaar. Dankzij het
totaal ontbreken van enige handhaving is 50
hier 70 en sneller; even lekker doortrappen
vanaf Amrath en de tunnel in.
Door de voorgestelde uitzondering van 50
kmpu blijven wij en onze kinderen gevaar
lopen, wij rekenen u dat ten zeerste aan.
Even een eye-opener; aan beide kanten van
de kade wonen gezinnen die zaken aan de
overkant hebben. Of het nu gaat om parkeren
op de schaarse plekken aan het water of het
gaan naar school, er wordt zeer regelmatig
overgestoken. Kinderen en bejaarden,
opgejaagd door steeds meer elektrisch verkeer
dat binnen enkele seconden de 70 heeft
bereikt.
We nemen aan dat u de andere argumenten
ook wel op een lijstje heeft staan;
Minder stank, minder milieuvervuiling
Minder geluidsoverlast voor monumentale
panden die ondanks pogingen van de
gemeente in het verleden niet te isoleren
blijken.
Betere doorstroming
Mogelijkheid tot een inrichting die de prachtige
kade recht doet, ipv snelweguitstraling met dito
verlichting.

	Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken
dat u zich laat koeioneren door busbedrijven.
Afgezien van het veelvuldige busverkeer op de
Prins Hendrikkade is er geen enkele reden
voor de uitzondering.
Dat uitgerekend het OV er de oorzaak van
moet zijn dat de PH-kade onveilig,
onaantrekkelijk en milieuonvriendelijk blijft gaat
er bij ons niet in.
De theoretische tijdswinst van de bussen bij 50
versus 30 kan niet meer zijn dan een tiental
seconden. Dat de bussen, als het verkeer niet
vast staat in werkelijkheid veel harder rijden
dan de toegestane snelheid rekenen we dan
even niet mee....
Recentelijk is (in het kader van
werkzaamheden aan de Kikkerbilssluis) het
enige verkeerseiland tussen Amrath en IJ�tunnel plotseling verdwenen, uitgerekend op de
onveiligste kruising van de gehele PH-kade;
die met de Kalkmarkt. Exemplarisch voor hoe u
hier omgaat met de veiligheid van voetgangers.
Vele malen hebben we melding gemaakt van
de levensgevaarlijke situaties die zich daar
voordoen; de snelheid op de PH-kade is veel te
hoog voor afslaand verkeer en de opgejaagde
automobilisten moeten voorrang verlenen aan
2 banen fietsers én de waaghalzen die het
durven via het verkeerseiland de Prins
Hendrikkade over te steken.
Vooral kinderen lopen gevaar. Dankzij het
totaal ontbreken van enige handhaving is 50
hier 70 en sneller; even lekker doortrappen
vanaf Amrath en de tunnel in.
Door de voorgestelde uitzondering van 50
kmpu blijven wij en onze kinderen gevaar
lopen, wij rekenen u dat ten zeerste aan.
Even een eye-opener; aan beide kanten van
de kade wonen gezinnen die zaken aan de
overkant hebben. Of het nu gaat om parkeren
op de schaarse plekken aan het water of het
gaan naar school, er wordt zeer regelmatig
overgestoken. Kinderen en bejaarden,
opgejaagd door steeds meer elektrisch verkeer
dat binnen enkele seconden de 70 heeft
bereikt.
We nemen aan dat u de andere argumenten
ook wel op een lijstje heeft staan;
Minder stank, minder milieuvervuiling
Minder geluidsoverlast voor monumentale
panden die ondanks pogingen van de
gemeente in het verleden niet te isoleren
blijken.
Betere doorstroming
Mogelijkheid tot een inrichting die de prachtige
kade recht doet, ipv snelweguitstraling met dito
verlichting.


	Slotsom; Met een uitzondering houdt u niet
alleen een gevaarlijke situatie in stand, u doet
er een schepje bovenop. Hier mag u 50, we
controleren niet, veel plezier ermee.

	Slotsom; Met een uitzondering houdt u niet
alleen een gevaarlijke situatie in stand, u doet
er een schepje bovenop. Hier mag u 50, we
controleren niet, veel plezier ermee.
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	3. Veiliger voor fietsers en voetgangers.
4. Stimuleert het gebruik van de fiets omdat de
auto dan nauwelijks sneller is.
5. Dagjesmensen en toeristen worden
ontmoedigd om met de auto te komen.
6. Minder onderhoud aan de asfalt/straten.
Het is wel heel belangrijk om trams en bussen
en metro op een hoog frequentie te laten
rijden.
Zullen we, als we toch bezig zijn met een beter
(leef)klimaat ook maar het openbaar vervoer
gratis maken voor de inwoners?

	3. Veiliger voor fietsers en voetgangers.
4. Stimuleert het gebruik van de fiets omdat de
auto dan nauwelijks sneller is.
5. Dagjesmensen en toeristen worden
ontmoedigd om met de auto te komen.
6. Minder onderhoud aan de asfalt/straten.
Het is wel heel belangrijk om trams en bussen
en metro op een hoog frequentie te laten
rijden.
Zullen we, als we toch bezig zijn met een beter
(leef)klimaat ook maar het openbaar vervoer
gratis maken voor de inwoners?
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	km/u scheuren. Camera's plaatsen en de
gemeentelijke schatkist aanvullen.
Kortom doe eerst eens een aantal maanden
tests met boetes voor harder rijden dan 50
km/u, óók op scooters!
En handhaaf op snorfietsen die harder gaan
dan 25 km/u en die op fietspaden rijden. Ik
voorspel dat je al een scherpe daling gaat zien
in het aantal ongevallen.
Dan zijn van die rare plannen zoals
slakkentempo en verkeersinfacten voor de hele
stad, helemaal niet nodig.

	km/u scheuren. Camera's plaatsen en de
gemeentelijke schatkist aanvullen.
Kortom doe eerst eens een aantal maanden
tests met boetes voor harder rijden dan 50
km/u, óók op scooters!
En handhaaf op snorfietsen die harder gaan
dan 25 km/u en die op fietspaden rijden. Ik
voorspel dat je al een scherpe daling gaat zien
in het aantal ongevallen.
Dan zijn van die rare plannen zoals
slakkentempo en verkeersinfacten voor de hele
stad, helemaal niet nodig.
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	sprake is: s’nachts, in de weekeinden en op
vrije dagen met mooi weer.

	sprake is: s’nachts, in de weekeinden en op
vrije dagen met mooi weer.
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	veilige en leefbare stad. Bereikbaarheid van de
stad en een goede doorstroming van het
verkeer blijven onverminderd belangrijk.

	veilige en leefbare stad. Bereikbaarheid van de
stad en een goede doorstroming van het
verkeer blijven onverminderd belangrijk.
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	kruisen zonder stoplicht
- auto's en motoren veel harder rijden dan 50
- het veel lawaai en stank veroorzaakt
Uit onderzoek blijkt dat het merendeel door de
Weesperstraat geen bestemmingsverkeer is.
Dwing deze auto's naar de A10, o.a. door de
max snelheid naar 30 km/h te verlagen.

	kruisen zonder stoplicht
- auto's en motoren veel harder rijden dan 50
- het veel lawaai en stank veroorzaakt
Uit onderzoek blijkt dat het merendeel door de
Weesperstraat geen bestemmingsverkeer is.
Dwing deze auto's naar de A10, o.a. door de
max snelheid naar 30 km/h te verlagen.
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	en uiteraard ook in de zuyderspeeltuin. Voor
hen zou het sowieso veiliger zijn een 30km
zone te krijgen.
en voor de buurt ook heel fijn en veiliger.
Oversteken of fietsen in dit gebied is een
drama.

	en uiteraard ook in de zuyderspeeltuin. Voor
hen zou het sowieso veiliger zijn een 30km
zone te krijgen.
en voor de buurt ook heel fijn en veiliger.
Oversteken of fietsen in dit gebied is een
drama.
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	en leveren weer meer uitstoot op.
Voor de bewoners binnen de ring zal dit niet
veel problemen geven, maar de bewoners
buiten de ring, waar ook nog eens het
openbaar vervoer weggehaald is, zoals in
Geuzenveld, is dit een ramp. Van uit mijn huis
naar het Science park is de kortste reistijd
ongeveer 1 uur. Daarin is inbegrepen een
looptijd tussen de 15 en 22 minuten. Dan pak
ik toch liever de auto, dan ben ik er comfortabel
in 20 minuten.
Dit lijkt mij de zoveelste beslissing die er louter
vanuit gaat om de automobilist te pesten.

	en leveren weer meer uitstoot op.
Voor de bewoners binnen de ring zal dit niet
veel problemen geven, maar de bewoners
buiten de ring, waar ook nog eens het
openbaar vervoer weggehaald is, zoals in
Geuzenveld, is dit een ramp. Van uit mijn huis
naar het Science park is de kortste reistijd
ongeveer 1 uur. Daarin is inbegrepen een
looptijd tussen de 15 en 22 minuten. Dan pak
ik toch liever de auto, dan ben ik er comfortabel
in 20 minuten.
Dit lijkt mij de zoveelste beslissing die er louter
vanuit gaat om de automobilist te pesten.
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	deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.

	deze maatregel is daarom meteen een moment
om te bekijken of de snelheid op deze wegen
al naar beneden kan.
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	km/h wordt, gelukkig, nu al door het overgrote
deel van het gemotoriseerde verkeer niet
gehaald. Het zal de overzichtelijkheid van de
verkeerssituatie niet ten goede komen, als de
maximum snelheid op het Bos en Lommerplein
niet mee verandert, terwijl deze bij de
omliggende straten naar 30 km/h wordt
teruggebracht.
Het is daarom mijn stellige overtuiging dat
niemand, zelfs niet de automobilisten, gebaat
is bij 50 km/h op het Bos en Lommerplein. Nu
niet en in de toekomst zeker niet.
* Bijgevoegd een foto van het Bos en
Lommerplein. Hier is goed op te zien hoe druk
het daar is en het geeft een indruk van de vele
verkeersborden en verkeerslichten.

	km/h wordt, gelukkig, nu al door het overgrote
deel van het gemotoriseerde verkeer niet
gehaald. Het zal de overzichtelijkheid van de
verkeerssituatie niet ten goede komen, als de
maximum snelheid op het Bos en Lommerplein
niet mee verandert, terwijl deze bij de
omliggende straten naar 30 km/h wordt
teruggebracht.
Het is daarom mijn stellige overtuiging dat
niemand, zelfs niet de automobilisten, gebaat
is bij 50 km/h op het Bos en Lommerplein. Nu
niet en in de toekomst zeker niet.
* Bijgevoegd een foto van het Bos en
Lommerplein. Hier is goed op te zien hoe druk
het daar is en het geeft een indruk van de vele
verkeersborden en verkeerslichten.
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	gereserveerd voor ‘logistiek’ (> 4 ton asdruk) +
100% e vervoer + OV. De andere rijbaan is
dan beschikbaar voor overig verkeer (personen
auto’s, motoren e.d.). Met de verwachte
reductie van verkeersaanbod vanwege 30km
en deze functionele scheiding worden de 2
voornaamste beperkingen (inrichting en
handhaafbaarheid) ondervangen.
Dit is een prima alternatief om ook op de
Wibautstraat 30km in te kunnen voeren, om
ook de Wibautstraat in januari 2023 een stap te
laten maken naar een veiliger straat met een
betere leefomgeving.
Parallel aan uw beleidsvoornemen ’30 in de
stad’ investeert u veel middelen in de
KnowledgeMile, in het KnowledgeMilePark
(KMP). Vergroening komt pas echt tot haar
recht als de Wibautstraat en ook de overige
straten van de Wibautas, geen racebaan meer
zijn. Vergroening betekent bijvoorbeeld dat met
plantenbakken dicht op de rijbaan, ook de
weggebruikers wordt getoond: u bevindt zich in
een leefomgeving.
Wij nodigen u zeer uit ook van de Wibautstraat
een 30km straat te maken per januari 2023.
Het komt sowieso tegemoet in het kader van
veel bestuurlijke toezeggingen die al langdurig
zijn gedaan, het maakt alle weggebruikers
vanaf het Prins Bernardplein duidelijk: 30 is de
norm, het is praktisch goed uitvoerbaar zonder
grote uitgaven.
Bovenal: het verbeterd de veiligheid en de
leefomgeving voor bewoners, bedrijven en
bezoekers rond de Wibautstraat.

	gereserveerd voor ‘logistiek’ (> 4 ton asdruk) +
100% e vervoer + OV. De andere rijbaan is
dan beschikbaar voor overig verkeer (personen
auto’s, motoren e.d.). Met de verwachte
reductie van verkeersaanbod vanwege 30km
en deze functionele scheiding worden de 2
voornaamste beperkingen (inrichting en
handhaafbaarheid) ondervangen.
Dit is een prima alternatief om ook op de
Wibautstraat 30km in te kunnen voeren, om
ook de Wibautstraat in januari 2023 een stap te
laten maken naar een veiliger straat met een
betere leefomgeving.
Parallel aan uw beleidsvoornemen ’30 in de
stad’ investeert u veel middelen in de
KnowledgeMile, in het KnowledgeMilePark
(KMP). Vergroening komt pas echt tot haar
recht als de Wibautstraat en ook de overige
straten van de Wibautas, geen racebaan meer
zijn. Vergroening betekent bijvoorbeeld dat met
plantenbakken dicht op de rijbaan, ook de
weggebruikers wordt getoond: u bevindt zich in
een leefomgeving.
Wij nodigen u zeer uit ook van de Wibautstraat
een 30km straat te maken per januari 2023.
Het komt sowieso tegemoet in het kader van
veel bestuurlijke toezeggingen die al langdurig
zijn gedaan, het maakt alle weggebruikers
vanaf het Prins Bernardplein duidelijk: 30 is de
norm, het is praktisch goed uitvoerbaar zonder
grote uitgaven.
Bovenal: het verbeterd de veiligheid en de
leefomgeving voor bewoners, bedrijven en
bezoekers rond de Wibautstraat.
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	zijn er vrijwel geen borden te vinden wat het
harde rijden mogelijk deels verklaart.

	zijn er vrijwel geen borden te vinden wat het
harde rijden mogelijk deels verklaart.
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	maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.

	maatregelen voor gedragsverandering,
intelligente snelheidsaanpassing voertuigen,
tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en
verkeershandhaving. Het volledig herinrichten
van wegen doen we niet bij invoering. Wel
kijken we of kleine aanvullende maatregelen,
zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen
nodig zijn op een aantal locaties.
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	doorgevoerd. Uw voorganger was al aardig
bezig door het verdubbelen van het
parkeertarief, en nu trekt u deze lijn door.
Graag zou ik u adviseren om deze tijd en
moeite nu vooral te steken in beter en
betaalbaar OV. Dat draagt evengoed bij aan
uw doelen, zonder dat daarbij de automobilist
telkens in zijn vrijheid beperkt moet worden.
Een korte analyse naar persoonlijk voorbeeld.
Ik woon zelf al jaren in de stad, en dankzij de
goede en veilige fietsvoorzieningen pak ik voor
alle korte afstanden als vanzelfsprekend de
fiets. Beter kan niet. Voor de langere afstanden
(langer dan 15 min fietsen) kies ik vaak voor de
auto.
Dit toont drie dingen aan; 1. Het is in deze
wereldstad zeer prettig en veilig per fiets door
het verkeer te bewegen (een unicum in de
wereld durf ik haast te zeggen). 2. Van een
verkeersprobleem is deze stad voorlopig geen
sprake. De wegen in Amsterdam rijden zelfs in
de spits voor een grote stad erg goed door.
(totaal anders dan de immense files die je in
andere wereldsteden vaak treft) 3. Het OV is
op vrijwel alle afstanden een trager alternatief.
Wanneer het kostenplaatje dan extreem in het
voordeel van het OV zou uitpakken zou dat
mogelijk nog een reden zij het OV als
gelijkwaardig alternatief te zien. Maar dat is
niet het geval. Hoe kan het toch dat het
parkeertarief zo exorbitant kan stijgen maar er
van eenzelfde rigoureuze prijsdaling in het OV
geen sprake is? Samengevat, ik hoop dat de
kern van mijn boodschap (tussen de emotie
door) overkomt, en sterker nog dat u daarbij
ook reflecteert op de weg die ons huidige
stadsbestuur lijkt ingeslagen. Het is niet nodig
het autoverkeer in de stad aan banden te
leggen. Het is niet nodig deze stad verder te
betuttelen door extreme parkeertarieven,
verlaging van de maximum snelheid en
vreemde hunker naar een autoluwe stad. We
kunnen de doelstellingen die u heeft ook
bereiken door niet te focussen op wat we
kunnen afpakken of wegnemen, maar door
vooral te focussen op het bieden van goede
(en zo u wilt, groene) alternatieven. Uiteraard is
die route uitdagender en vraagt deze wellicht
om meer kunde en innovatie dan er op dit
moment binnen het ambtelijke apparaat
aanwezig is. Maar ik ben er van overtuigd dat
die keuze loont, voor de wethouder voor de
duurzame activist, voor de hardwerkende
automobilist, ja zelfs voor de toerist.

	doorgevoerd. Uw voorganger was al aardig
bezig door het verdubbelen van het
parkeertarief, en nu trekt u deze lijn door.
Graag zou ik u adviseren om deze tijd en
moeite nu vooral te steken in beter en
betaalbaar OV. Dat draagt evengoed bij aan
uw doelen, zonder dat daarbij de automobilist
telkens in zijn vrijheid beperkt moet worden.
Een korte analyse naar persoonlijk voorbeeld.
Ik woon zelf al jaren in de stad, en dankzij de
goede en veilige fietsvoorzieningen pak ik voor
alle korte afstanden als vanzelfsprekend de
fiets. Beter kan niet. Voor de langere afstanden
(langer dan 15 min fietsen) kies ik vaak voor de
auto.
Dit toont drie dingen aan; 1. Het is in deze
wereldstad zeer prettig en veilig per fiets door
het verkeer te bewegen (een unicum in de
wereld durf ik haast te zeggen). 2. Van een
verkeersprobleem is deze stad voorlopig geen
sprake. De wegen in Amsterdam rijden zelfs in
de spits voor een grote stad erg goed door.
(totaal anders dan de immense files die je in
andere wereldsteden vaak treft) 3. Het OV is
op vrijwel alle afstanden een trager alternatief.
Wanneer het kostenplaatje dan extreem in het
voordeel van het OV zou uitpakken zou dat
mogelijk nog een reden zij het OV als
gelijkwaardig alternatief te zien. Maar dat is
niet het geval. Hoe kan het toch dat het
parkeertarief zo exorbitant kan stijgen maar er
van eenzelfde rigoureuze prijsdaling in het OV
geen sprake is? Samengevat, ik hoop dat de
kern van mijn boodschap (tussen de emotie
door) overkomt, en sterker nog dat u daarbij
ook reflecteert op de weg die ons huidige
stadsbestuur lijkt ingeslagen. Het is niet nodig
het autoverkeer in de stad aan banden te
leggen. Het is niet nodig deze stad verder te
betuttelen door extreme parkeertarieven,
verlaging van de maximum snelheid en
vreemde hunker naar een autoluwe stad. We
kunnen de doelstellingen die u heeft ook
bereiken door niet te focussen op wat we
kunnen afpakken of wegnemen, maar door
vooral te focussen op het bieden van goede
(en zo u wilt, groene) alternatieven. Uiteraard is
die route uitdagender en vraagt deze wellicht
om meer kunde en innovatie dan er op dit
moment binnen het ambtelijke apparaat
aanwezig is. Maar ik ben er van overtuigd dat
die keuze loont, voor de wethouder voor de
duurzame activist, voor de hardwerkende
automobilist, ja zelfs voor de toerist.
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	Maar doorgaande wegen graag 50km
aanhouden.
En wat betreft handhaving, o.a. fietsers
verplichten de verkeersregels te volgen.

	Maar doorgaande wegen graag 50km
aanhouden.
En wat betreft handhaving, o.a. fietsers
verplichten de verkeersregels te volgen.
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	3) Zijn de verkeersongelukken niet vooral
veroorzaakt door bestuurders die 50 km/h aan
hun laars lappen..? Dus, beter handhaven
en/of passende verkeersdrempels inbouwen.

	3) Zijn de verkeersongelukken niet vooral
veroorzaakt door bestuurders die 50 km/h aan
hun laars lappen..? Dus, beter handhaven
en/of passende verkeersdrempels inbouwen.
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	ook op (elektrische) fietsers.
De uitzonderingen voor het OV zijn elementen
waar we na invoering goed naar gaan kijken,
ook op het gebied van verkeersveiligheid. Op
dit moment geldt deze uitzondering al voor de
tram in de Sarphatistraat.

	ook op (elektrische) fietsers.
De uitzonderingen voor het OV zijn elementen
waar we na invoering goed naar gaan kijken,
ook op het gebied van verkeersveiligheid. Op
dit moment geldt deze uitzondering al voor de
tram in de Sarphatistraat.
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	Amsterdam Landelijk Noord heeft de
Zunderdorpergouw geen fiets en/of voetpad.
Niet apart en niet gemarkeerd. Toch is het de
enige weg voor bewoners van Zunderdorp naar
scholen, winkels, sport en andere functies in
Amsterdam Noord. Een lagere snelheid op
deze weg zou de verkeersveiligheid zeer ten
goede komen. Daarnaast wordt er momenteel
ook hard (60Km/h) gereden op deze weg door
zwaar verkeer. Vanwege het type grond
rondom de weg schudden daarbij de huizen die
aan deze weg liggen die daarbij schade
kunnen ondervinden op termijn.

	Amsterdam Landelijk Noord heeft de
Zunderdorpergouw geen fiets en/of voetpad.
Niet apart en niet gemarkeerd. Toch is het de
enige weg voor bewoners van Zunderdorp naar
scholen, winkels, sport en andere functies in
Amsterdam Noord. Een lagere snelheid op
deze weg zou de verkeersveiligheid zeer ten
goede komen. Daarnaast wordt er momenteel
ook hard (60Km/h) gereden op deze weg door
zwaar verkeer. Vanwege het type grond
rondom de weg schudden daarbij de huizen die
aan deze weg liggen die daarbij schade
kunnen ondervinden op termijn.
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	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.

	richt zich op auto’s, brom- en snorfietsen als
ook op (elektrische) fietsers.
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	2. Tweewielers nemen niet gecontroleerde
routes. Bijvoorbeeld door de parken, zoals
hierboven beschreven.
3. Het vertrouwen in de overheid neemt bij mij
en mijn buren nog verder af. Want wat heb je
aan maatregelen die veel inspanning en geld
kosten als ze niet worden gerealiseerd!
Mogelijk hebben ook andere inwoners een
soortgelijke reactie.
Het tweede effect lijkt mij vanzelfsprekend. Als
ik jong was, zou ik dat zeker doen.
Het derde effect zit mij het meest dwars.
Immers, uiteindelijk leidt dit tot populisme.
Succes met deze prachtige en waardevolle
verandering,

	2. Tweewielers nemen niet gecontroleerde
routes. Bijvoorbeeld door de parken, zoals
hierboven beschreven.
3. Het vertrouwen in de overheid neemt bij mij
en mijn buren nog verder af. Want wat heb je
aan maatregelen die veel inspanning en geld
kosten als ze niet worden gerealiseerd!
Mogelijk hebben ook andere inwoners een
soortgelijke reactie.
Het tweede effect lijkt mij vanzelfsprekend. Als
ik jong was, zou ik dat zeker doen.
Het derde effect zit mij het meest dwars.
Immers, uiteindelijk leidt dit tot populisme.
Succes met deze prachtige en waardevolle
verandering,
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	bezoekers van buiten de stad om met de auto
naar Amsterdam te komen.

	bezoekers van buiten de stad om met de auto
naar Amsterdam te komen.
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		Rijen		 Geslaagd		TR moet ondergeschikt zijn aan Table, THead, TBody, of TFoot

		TH en TD		 Geslaagd		TH en TD moeten ondergeschikt zijn aan TR

		Kopteksten		 Mislukt		Tabellen moeten over een kop beschikken

		Regelmaat		 Geslaagd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen in elke rij en rijen in elke kolom bevatten

		Samenvatting		 Mislukt		Tabellen moeten over een samenvatting beschikken

		Lijsten



		Bestandsnaam		Status		Beschrijving

		Items vermelden		 Geslaagd		LI moet ondergeschikt zijn aan L

		Lbl en LBody		 Geslaagd		Lbl en LBody moeten ondergeschikt zijn aan LI

		Koppen



		Bestandsnaam		Status		Beschrijving

		Geschikte inbedding		 Geslaagd		Geschikte inbedding van kop




Terug naar boven


