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Aan de s|sdeelr| van Ge|enveld- Slote|eer
Plein 40-45 11r. 1
1064SW Amsterdnm
Marijke Kohinor
Joop Ilisbergsè|t 7
1063 EJ Amsterdam
tel .020-6136896
rkobinor@zo|et.|
Amsterdnm (|ojtmi 2009,
Geachte r|dsleden,
Hierbij vragen wij uw nnndacht voor het volgende:
In het kader van het onderhoud van de Burg. Vening Meineszl| zal het Dagelijks Besmur
op korte termijn een verkee||slùt nemen om de Burg. Vening Meineszl| te hepro|eren
waarbij een gedeelte van deze weg 30 en gebied wordt. Het gevoljd|| 1, dat de bus op
dat gedeelte zal verd|jnen en door de Burg. Focks|nt zal gaan nlden.
Over deze hermo|e|g heeft sllmmier overleg met de bewoners pl|tsgevonden. Helmqs
heeA dit overleg niet jeleid tot een even|ch|ge belangen|e|g van alle gebreers, zoals
u inmiddels wmwcMl|jk wel weet uit |ntensekelen en handteke|genacdes.
Wij zijn van mening, dat het Dagelijks Bestuur hsnm taken niet zorgvuldg heeA itgevoerd
zowel wat be|eft de itlspwmk en |wone|p|cipa|e, de ke|emogelij||en van de
bewoners, alsook haar bevoeg|eid om een vemn|oord verke|beslùi te nemen.
Omdat het Mer om een inljpende |jdging gaata de veel geld kost en de lee||heid in het
gebied voor minstens de|gjaar voor een groot deel zal |paleno doen wij een dringend
beroep op u, als gekozen vo|vehegenwooréger, het voorstel van het DB dnn ook |tisch te
bekijken en te beoordelen.
Wij v%e11 u op voorhand, er zorg voor te dl'çlgeno dat 11et besluit wordt uitgestdd en dat er
voorlopg niet met de werkzmamheden zal worden begonnen.
Onze ove-eging om een appel nnn u te doen zijn de volgende |en punten:
I.BEPERKH FUEUZE BEWONERS
Er is een aantal Aspraken met de bewoners niet n|ekomen, er is niet of nauwelijb iets met
de suggesées van de bewoners gezlnnn. Er heeA geen ove-eging pl|tsgevonden waarom
niet op de suggesées van de bewoners is hlgetman. De motiva|e, op grond waarvan de
voo|kllen die àtehdelijk aan de |woners Hjn voorgdegd tot end is gekomen, ontbreekt
D=door zijn een p'oot amlt'àl creatieve moge|j|eden de |woners naar voren hebben
gebracht en |e |dwerkelijk tot goede oplosshgen hndden knmnen leiden, van tafel
geveegd.
(Zie Bijlage I De procedœe.) en (Bijlage 11 Niet ondev|hte |tema|even)
De drie vmimltel| waanlit de bewoners àtehde|jk gedwongen werden te kiezen àjn op
zodanige manier gepresenteeri dat de keuze beperkt wœs tot:
P|keepl|tsen of openbaar vervoer.
Prkœpl|txn of bomen
P|keepl|tsen of verkœ|veéleid .
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2. WRKEERSWWIG|D
Wfj djn van mening dat met name de door het Dag. Bestuur voorgestelde maa|egelew de
zouden moeten leiden tot meer verka-e|ghe'xd op de Vening Meineszl|, het beoogde
doel niet |len bereiken.
Het Aqelijks bestt| g|t er ten onrechte van uit, dat alleen de verkeeosneœeld tot
gevaarhjke verkeerssi||es leidt.
Bij het voorgenomen besluit wordt het gedeelte Vening Meinesznnn vanaf de Burg
Focksàaat tot de Burg Eliœs<rmt ingericht als 30 km zone. Vanafde Burg Eliœsskaat tot de
Slote|eerlenn is dat reeds het geval en dnnr is het Oesbehalve veilig fetsen.
Tijdens de |o|a||vond van 11 meijl. hebben diverse bewoners echter duidelijk naar
voren gebracht dat in het geval van de Vening Meheszlnnn het hoge nnntal auto's
( slùpverkeer ) en het verkœ|gurag van automob|sten een doo|laggevende r01 spelen
bij de onveilige situaties voor letqers.
Ve|mnlling van de rijbnnn en dremmls, Zjn niet Vdoende om de veiligheid te verbderen.
Het lijgedvx:g van automobi|sten moet worden nnngepm. Met andere woorden, er moet
worden gehandh|d. Handhaving en geld voor halldhavhg zijn niet in de plnnnen
opgenomen. Na heel lang nnndringen komt de toezeg|g, dat als zal blijken dat de
voorgenomen maaèegelen niet het gewenste resultaata ve|gheid voor de fdser, opleveren
|sschien nnnwzzende maaîegelen knnnen worden genomen.
3. VERKEERS|MYSE
.De Vening Melnesz-l- is oorspro|e|jk ontworpen als een lange rechte weg om de aan
weersk|ten gelegen kleine woonwijken te ontslùten.
Door allerlei velrkeersm||egelen op de Burg. de Vlugtlœnn wordt de Vening Meùleszlm|
echter steeds vaker gebnzikt als doorgaande route. Ook het falend p|k-beleid trekt veel
ongewenste verkee|bewe|gen a| ( er komen. 2 auto's om 1 auto te parkeren) en mnnt-t de
weg onveilig voor fetsers.
Wij vragen u dan ook om een zorgv|dige nnslyse van:
- Het aantal verkeersbewe|gen van de diverse verkeer|eeheme|, waaronder
vodgangers
- Een analyse van de sneheidsbemrkende maa|egelen de tot nu toe Zjn geîo|en,
zoals de drempels rond de B|pEE|s|nt en de drempels op het gedeelte tot de
Slote|eerl|.
- Door middel van camem's observeren wat het e|ect van deze m|èegelen is op het
gedrag van de verkeer|eeheme| op diverse pl|tsen van de Vening Mekleszaan
Pœs op bœsis van deze analyse dient beoordeeld te worden welke maakegelen noodznke|jk
zijn om de verkœ|veéleid van de hele 1| te verbderen.
Geef daarbij duidelijk aan:
- Wat het verwachte resultaat er m|tregel zal Zjn en hoe dat kan worden gemeten.
Wnnneer œmvdlende m|tregelen genomen zullen worden als het gewenste resultaat
niet wordt bereikt
- Welke maaîegelen dat zullen zijn.
- Hoe de haxldhaùng is geregeld.
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4. TIJDELINE PROEF
De nnnlyse zou kamnen worden amlgevtzld met tijdelijke mzmkegelen zoals de l'ijbaml
versmallen door middel van |tonbloWew om met camœa's te kunnen observeren of er
daardoor inderdnnd minder auto's van de weg gebnuk maken en of het gecllxg ten opzichte
van |etsers verbetert.
Het verlagen van de snelheid pn'kkelt veel automobilistenjlst, hun voorganger die Zch wel
nnn de snelheid houdt, te pœsseren ook als er tege|ggers |nkomen.
Uit deze lyoef zou ook duidelijk moeten worden welke breedte van de rijskook de meeste
beschenmng voor de Setser oplevert.
S.WRKEERSPLM
Wij zijn van meninj dat in|jpende verkee||jz|gen aan een weg moeten worden
beoordeeld in combma|e met de gevolgen voor omringende skaten en dat de maa|egelen op
elknnm moeten nnnqluiten en op elknng worden Vgestemd.
Ook de ondùdelij|eid de ontstaat door deze weg over kleine VKlnnden steeds anders in te
Hchten en steeds venc|ende sneleidbeperkende maatregelen te tre|en zal de
verkeemvei||eid eerder doen eemen dnn toenemen
De gevolgen voor het verkeer in de B|g.Focks|nt en de |passingen de a| deze straat
moeten worden gednnnz moeten l'nxchtelijk worden gemnnkl. Er moet een same||gend
plan gemnnkt warden wnnrin zowel de gevolgen alsmede de maa|egelen voor de omgeving
en de omn'ngende skaten mee beoordeeld Wmnen worden .
Ook over even|ele toekoms|ge on|e|gen, zoals het omnstellen van de Burg.
Focksfmnt voor doorgaand verkeer richting |tion Sloteréjk moet een duidelijk beeld worden
gegeven.
6.FALEND BELED
De voorgenomen hen'nn'cheg van de Vening Meheszlnnn is er de oownnk van, dat een
openbaar belang, de bus, moet |jken voor prkeeml|œn. Dat komt, omdat het stadsdeel er
tot nu toe niet in is geslaagd een çoed parkeer/ verkee|beleid te ontw|elen. wnnrin
pdodteiten worden gesteli de dlenen als uitg|gsp|t voor te nemen besluiten.
Een beleidskadex' waarnnn het verkeersbeslàt kan worden getoetst ontbreekt, evenals de
motivatie wanmm men met dit voorstel is gekomen.
In pl|ts dœ'll'vaxl legt het stadsdeel haaê |sûvlijke ver||oor|g op het bordje van de
bewoners door hen de keuze: bus of parkeeolaats of fets of p|keeohats op te dringen.
Onder het mom làewonenpa|eipade en inspraak worden de bewoners door het stadsdeel
tegen elkaar ëtgespedd.
7. EVALUATIB 30 KM MMTREGELEN
Bij omringende wegen hebben 30 km maakegelen de verkee|ve|leid voor fetsers geen
goed gedaan ( Bijlage 11II
Daarom verzoeken wij alvorens nog meer nieuwe 30| zones in te dchtew om een evaluatie
van de 30 hmzones die de afgelopen sjaar zijn gereiiseerd. De hednricheg van een weg is
kostb| en bepaalt voor een periode van circa 30 jaar voor een groot deel de leelb|heid in
de woonomgeeg. Men dient dus uiterst zorgvuldig te werk te ga'm, omdat eventuele
vergsshgen niet snel zullen worden hersteld.
Aan de hand van deze evalua|e kan in de toekomst beter worden beoordedd, wat de meest
doelèeFende en gebnxl'kK|endelijke maakegelen Zjn voor nieuw in te Hchten 30|
gebieden.
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8. ADVIEZEN
Hierbij verzoeken wij om alle adviezen de zijn dtgebracht door alle instanties de zich over
het voorstel hebben gebogen zoals de verkee|comml'ssie, de politie, de brandweer en het
G| en eventuele |deren.
9. FWANCYRPIG
Wij willen weten hoe de |ancieling van deze hepro|edng is geregeld en verzoeken om
overzicht van de geschatte kosten.
Wij willen ook weten of het verbeteren van de verkœrsve|ileid de doorsl|gevende factor
is geweest bij het besluit om de weg g|œltelijk als 30 en zone in te Hchten. Verder
verwachten wij een antwoord op de vraag of de wijze van Gllancie|g een rol heeA gespeeld
bij deze keuze voor een 30| zone en zo ja welke?
10. SECOND OPNON
Opvallend éjdens de |o|a|eavonden was, dat op prrtktisch alle voorste|en van bewoners
afwijzend werd gereageerd in de trant van : dat mag niet van het GVB, of |twoorden van de
skekking.
Deze afwerende houding van het stadsdeel roept de volgende vrjgen op:
- Hoe is de zeggenxhap over de Vening Meheszlnnn |stuurlilk enj|disch geregeld?
Wat is dej|disch status van het GVB in deze |estie.?
- Heeh het GVB een vetorecht bij de inrichting van wegen, wnnrmn zij het recht ontleent
een route niet te Hjden als niet nnn haar voorw|den is voldnnn?
- Welke onbindende fadoren Zjn erjuddisch vastgdegd, waardoor het GVB de macht schijnt
te heb|n een route niet langer te rijden ?
Is het stadsdeel door hrtar beleid om het nsmtal 30 om zones uit te breiden er de oorzmnk
van, dat het openbaar vervoer in het beke|ende gebied wordt opgeheven of verminderd ?
De bovengexhe|e opstelling van het stadsdeel mnnt-l de belangen van de bewoners
ondergescbl'H Jmn onddddijke regels en breekt dnnrmee |Ktnnnde voo|ieegen in de
woonomgevhg af.
Dat lijk't ons in stdjd met de sociale ve|euwing.
Zowel besmœlijke als ambtelijke vehegenwoorégers van het s|ndxdeel mnnl'festeren zo'n
ée|ewohdde overtui|g , dat er geen alte||even mogelijk z,ijns datje zou klmnen
spreken over een zekere mate van be|jfsblhoeid.
Het Wkt ons dnn ook ttitermate nuëg het hele voorstel opnieuw te laten bekijken door exteme
deshmégen. Zij zijn in R'tnnt de oplosshgen en mogdij||ew de elders in Nederland wel
mogelijk zijn, mee te nemen in het voorstel en zij worden niet op voorhnnd belemmerd door
de ( ongesckeven ?) Amsterdnmse regels die een gebnxl'kemoendeEjke oplossing letterlijk in
de weg stlmn.
Wij hopen, dat u Is gekozen vo|vedegenwoorégers, net zo zorgvuldig md de Burg.
Vening Meineszaan wilt omgaan als wij en wachten uw reactie af
Met de
mees'te hoogxhdng, .
Mi a B aet s l evw-W
Madjke Kohinor .
.
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|o|s|nden|e adres:
Marijke Kohinor
Joop Uis|rgs|nt 7
1063 EJ Amsterdam.
Wilt u s.v p. van alle coae|nd||e een copy sturen aan : Mevn A.M.E. Bads
Harry Koegs|rger|t 172
1063| Amsterdsm
Tel 020-6134670
BIJLAGEN
I De procedure
H Niet ond|ochte |tema|even
I11 Onveilige verkœ|sihln|es in omHngende 30 en zones
5

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 5 van 8

2009 RAAD - 156

BIJLAGE I
DE PROCEIH|E
Op 18 j| 2008 heeh het Ktadsdeel een bewone|bijee|omst georg|sœrd om met de
bewoners te overleggen over de hen'nm'çh|g van de B|pvening Mehesdnnn.
De Vening Meheszenn is toe |n Foot onderhoud en omdat bewoners al genzime Wd klagen
over de onveitige verkee|si||e van de Vening Mehesznnn is besloten om de llmn door
middel van heyro|e|g veiliger in te richten.
De onveilige sltuatie is ontslnsn omdat in de loop derjaren teveel auto's veel te |d rijden
en omdat er teveel auto's parkeren.
In de loop der tijd djn er al wat nnnp|shgen geweest zoals verkee||empels die de |nsk er
helaas niet beter op hebben gemlmH.
De eerste |o|atieavond verloopt rommelig en on|ngennnm omdat nid alle bewoners de
ùmod|gsbdef hebben onwangen en omdat er |ote onvrede is over het door het stadsdeel
gevoerde pakeer|leid.
Later zal blijkew dat de onnnngenae avond voor veel bewoners een reden is om voljende
bijee|omsten te mijden en voor het s|dsdeel om volgende avonden |ders te org|seren.
Volgens de heer de Ruyter is het doel van de eerste avond dat de aanweziqe bewoners alvas't
input geven met |trekking tot de pbnnen, want Zj Zjn ewno'ngsdes|n|gen.
Er zal ook een knnk|rdpoep opgericht worden om de bewoners in het vervol|ject te
beîekken bij het ontw|elen van de plnnnen. Het K'fnnt elke bewoner vrij om Ztting in deze
|nnkbordvoep te nemen.
In oktober 2008 volgt een |eede avond.
Nu mogen bewoners alleen inéùdueel door middel van brieges, hun vragen stellen en
oymer|gen maken. D|door weten de bewoners niet meer van elkaar wat ze werkelijk
mllen. Dat er Fote behoeAe is nnn prkeeml|len wms vnnsf het begin didelijk. Er wordt al
jaren een verbeten strijd gevoerd over het y|keer|leid van het stdsdeel. Dus elke
autobezûer probeert op de eerste plaats ziln prkeepl|î veilig te stellen. In de plpnnen van
het stadsdeel is daar o|osm|e|jk Jtsn gekoppeld, dat de busroute (l|arvoor zal moeten
worden ingekort, lees, verd|jnen, op het gedeelte tussen de Bmy Fock|nt en de Burg
Eliassk|t. Omdat op dat jedeelte, volgens het slndqdeel, geen nllmte is voor een Setspad,
hoogt Zj dat we|e|mnlllog en drempels een 30 en zone Vdoende |len zijn om de
veihgheid voor fetsers te gnmndœen.
Bij de laatste |T|onersavo| van 11 meij.l hebben diverse bewoners duidelijk nnngegev| ,
dat versmilhg van de rijbnon en dremyels alleen, niet afdoende zijn om de veilileid te
verbeïren. Her rijgedrag van automobl|sten moet nnngepm worden met |dere woorden er
moet worden ook geh|dh|fd. H|dhnving en geld voor hœl|aving zijn niet in de plnnnen
opgenomen. Na lang JmndHngen komt de ûlez.ag|p dat als blijkt dat de voorgenomen
m|èegelen niet het gewenste resëtaat, veilileid voor de Setser, opleverq er misschien
nlmv|ende maakegden Wmnen worden genomen
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Fervolg BIJLAGE I )
SAMENVAT|G
BeloAen aan bewoners Zjn niet nagekomen .
Er is geen klebo||ep opgehcht.
Voorst|en van bewoners zijn niet ondrncht.
Een voorgelegde variant wœs niet reiis|xh, omdat deze vadant uitging van het op|elen van
p|kœml|œn.
Ondlde|jk is, waarom de voootellen Zjn blijven steken in hd eenzjdige starre s|dium,
wnnrin ze in eerste instanée zâjn gepxsent-i met dnnmnn gekopmld de p|keepl|len.
De keuze van de |woners is Merdoor uiterst beperkt gebleven.
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BIJLAGE H
NIET O|ERZOCHTE MTERNATRWN
lGedeeld wandel-|etspad van cirea 180 cm breed.
Voorbeelden in Amsterdam: route CS- Openbare bib|oleek. Terrein rond VU
In Bussum: Breéusweg
Er lopen niet veel mensen op de stoepen van de Vening Meineszlao HoofA|dijk bij de
begin en eindtijden van de He|cusschool.
Veel mensen setsen al op de stoepen, in plaats van langs de gep|keerde auto's op de rijbnnn
te fdsen
z.ondeaoekwat het rendement van een bepaalde voorzenin| hvestering is, zowel
fmandeel als voor de verkeenve|gheid
3.uniforme inrichting voor het hele gebied vnnnf de Burg. Fockstnmt tot de Slote|eerlnnn
4ïén vdjliggend fetspad aan de noerdkant, waarop fetsen in beide Hchtingen mogen
rijden in het gedeelte vanafde Burg. Fockstraat tot de Slote|œrlnnn
sïén Hcheoverkeer voor auto's bij voorkeur in de Hchting west eost met vHjliggend
fetspad aan de noordkant
6.De weg zo smal maken als b.v. de Ve|oorens|a|, zodat auto's Getsers echt niet kunnen
p|seren. Op een rijbnnn van 6 meter breed worden automob|iMen doorlopend geprikkeld
Getsers wel te pœsseren ook als er tege|ggers nnnkomen.
(Nadeel de slechte berekb|heid voor brandweer, |dere h|péensten en de |hiswagerë
Iplaatsen van extra verkee||rden zoals: verboden in |e halen.
Koverleg met GVB om een Mein stukje van de route van bus 64 in een 30 km zone te
rijden. I.v.m. het |jdsehema, Hldt de bus al heel Ian|aam door de Veniog Meheszlaan .
KBussluks of soo|geEjke voo|en|gen om de bus de |slnnnde route in de Vening
Meheszlntm te laten rijdep maar auto's te weren
loToekomsdge on-|'kke|gen
Dàde|j|eid of de ialichting van de Burg. Fock|nt voor openbaar vervoer een eerste stap
is om in de toekomst de Burg Fock|nt omn te stellen voor openbaar vervoer of doorgnnnd
verkeer n| station Sloterdijk
8
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BIJLAGE III
ONVERIGE WQUE|SITUATRS in omringende 30 km zones
De rijbaan van een |ta1 sèaten in de Oecte omgeving van de Venhg Mektesz;a| is
inmiddels smaller gemnnkt en al dan niet ingericht als 30 km zone.
B.v. de Burj Eliass|at tussen Burg. Vlugtlaan en van Tienhoven|acht.
Véér de hennrich|g was d| veilig te fetsen omdat de auto's nlimte genoeqhHden om
fetsers te p|seren. Na de hepro|cdng moeten de auto's achter de fetsm's bhjven. lk ben al
een paar keer bijna nsngereden door een tegemoeiomende auto, de of een fetser, of een
( file ) auto's nm: het inhalen was en die dnntbij op de ll'nke|jbnnn trachtte te p|seren om
linksafte slnnn.
Resultaat ; Ik fets dnnr niet meer.
Dit probleem wordt door meerdere mensen zo ervaren en ook herhnslde|jk tijdens
bewone|bijee|omsten of persoo|jk bij ambtenaren gemeld. Het probleem wordt wel
erkend, maar er worden geen technische verbdeegen overwogen , l|t Ktnnn de
verkeersregels gelmndh|d.
Bu|vening Meinesla| tussen Burg Eliassœaat en Slote|eerlaan
Het 30 km gebied op de Burg. Vening Meineszaan vnnaf de Burg Eliass|nt tot de
Slok|eerl|s is nu mijn route. Hier woêdt de fetser meestal niet gepœsseerd als er
tege|iggers zljr| maar als het wel gebeurq doet meteen de hele |le auto's dat. Een nog poter
gevaar loopt de Eetser de vanuit de Sieg Vaz DiœsKtomt rechsaf slaat de Vening
Mehesz|aat op om door een ban|ig illhalende tegeëigger ( richting Slote|eerl| ), op de
rechter tijbm-œl aangereden te worden.
Twee problemen met de verkeendrempel hoek Bum. E|asstraat Bu| Vening
Melestlaan
- Ondide|jke sitœqlie over voorrang en richdng |jeven.
- Er zijn auto's, de als ze richting Slote|eerlnnn nlden, voor deze drempel eerst ttitwijken
n| linkq, waardoor ze recht op de linkK wachtende |etser nnnrijden, om dnn vervolgens naar
rechts te sturen om md 2 |elens in plaats van eew de verhoging van de drempel op te Hjden.
De inrichting van een weg alleen mnnk't een 30 km zone niet veilig.
Niet de snelheid, maar de hoeveeheld auto's en het onve||oordelijke Hjgedrag
mnnk't de weg onveilig. Zonder hm|dhadng is een 30 km zone sc|jnv (11 leilig
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