
 
 
 
 
                                                                                Amsterdam, 11  mei  2012 
 
 
 
 
 

   Telnr. 020-6643282 
 
Stadsdeel Zuid                                                                                      
Leden van het DB en leden van de stadsdeelraad, 
4e keer per fax aan nr. 020-2524365 verzonden en als PDF aan de raadsgriffier 
Omdat de fax niet correct werkt wordt alleen blad 1 extra verstuurd.  
Hierbij wordt protest aangetekend. 
 
De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen, inzake het illegaal verstenen van de 
openbare groenvoorziening t.b.v. parkeren. 
 
Wilt u bij de beantwoording de toelichtende tekst als onderdeel van de vragen tevens weergeven, 
aangezien de vragen zelf bijna nooit bij de beantwoording worden meegezonden en/ of ter inzage 
worden gelegd. 
 
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, leden van de raad, 
 
Al zeker 8 maanden geleden heeft een woonbootbewoner een parkeerplaats aangelegd in de 
openbare groenvoorziening bij zijn /haar woonark ten koste van de struiken. 
Er is verharding aangelegd bestaande uit trottoirtegels van 30 bij 30 cm waarop een grote auto past. 
Zie foto’s. Dit gebeurde op illegale wijze. Het versteende oppervlak meet 4.5 bij 2.50 meter. 
De plek bevindt zich op de hoek van het IJsbaanpad en de Jachthavenweg.  
Daar recht tegenover bevinden zich parkeerplaatsen. Alleen bij manifestaties ontstaat er ter 
plaatse parkeerdruk. Momenteel wordt er niet geparkeerd en is de plek met een kleine 
boomstam afgeschermd. 
 
 
 01. Is bovengenoemde parkeerplaats illegaal aangelegd en in gebruik? 
 
02. Is dit gebeurd al dan niet met medeweten van het stadsdeel? of is hier sprake van een 
vriendendienst? 
 
03. Indien dit bekend is bij het stadsdeel waarom zorgt deze dan niet voor adequate handhaving? te 
meer, daar deze parkeerplaats niet als officiële parkeervoorziening te boek staat.  
Overigens is de stoeprand ter plaatse niet verlaagd aangebracht. 
 
04. Deelt u onze mening, dat de groenvoorziening per omgaande hersteld moet worden? 
Waarom is er op eerdere klachten en bij 2 buurtschouwen met de verantwoordelijk wethouder nog 
steeds niet opgetreden en is nagelaten met de buurt te communiceren? 
 
 
Th. Keijser,  wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen             W.G.  

 
 

Bijgaand 3 foto’s. 



 

 

 



 

 

                                                                               Amsterdam, 2 september 2012 

 
 
 
 
 
 

Telnr. 020-6643282 
 
Stadsdeel Zuid , Leden van het DB en leden van de stadsdeelraad Zuid, 
Per fax aan nr.2524365 verzonden. 
 
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, leden van de raad, 
 
 
De fractie heeft de volgende aanvullende schriftelijke vragen, inzake het illegaal verstenen van 
de openbare groenvoorziening t.b.v. parkeren. 
Wilt u bij de beantwoording de toelichtende tekst als onderdeel van de vragen tevens 
weergeven, aangezien de vragen zelf bijna nooit bij de beantwoording worden meegezonden 
en/ of ter inzage worden gelegd.  
 
Op 11 mei 2012 zijn schriftelijke vragen gesteld over een illegaal aangelegde parkeerplaats ten 
koste van de groenvoorziening op de hoek van het Jaagpad en de Jachthavenweg.  
De vragen zijn op 8 juni jl. door u beantwoord. 
 
Er worden hierbij aanvullende vragen gesteld, aangezien de situatie niet is opgelost en er 
heden gewoon weer kan worden geparkeerd. De boomstammen en losse tegels zijn heden 
verwijderd en de bestrating is hersteld. Zie de eerdere foto’s bij de vragen van 11 mei 2012. 
Daarmee is de parkeerplaats opnieuw in gebruik gesteld. 
 
01. De fractie krijgt steeds meer reacties, waarom er nog steeds niet wordt gehandhaafd. 
 
02. De fractie wil de voortgang vernemen van de juridische procedure en de stukken hiervan 
ontvangen. Er kan immers zo veel worden beweerd.  
Daarnaast zijn er steeds meer berichten over het slechte- of niet willen handhaven van gerechtelijke 
uitspraken door stadsdeel Zuid of uitvoering willen geven aan de wet- en regelgeving. 
 
03. Momenteel kan er weer illegaal worden geparkeerd. Bent u voornemens om dit met 
onmiddellijke ingang onmogelijk te maken, zodat er later geen beroep kan worden gedaan op 
het gewoonterecht? 
 
04. Op de eerdere foto’s is te zien,  dat de openbare groenvoorziening wel degelijk hiervoor is 
weggehaald. 
Bent u voornemens dit per omgaande te herstellen door middel van het aanplanten van grote 
struiken? 
Binnen welke termijn wordt de aanwezige verharding hiervoor verwijderd? 
 
 
Th. Keijser,  wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen           W.G. 

 
 

 



 

 

De genoemde 3 bijlagen in de beantwoording bij  vraag 2 op de volgende bladzijde zijn niet meegezonden. 

Hierom is verzocht. Deze worden dan alsnog opgenomen. 

 



 

 



 


