
 

Dit stuk is pas tijdens de commissiebespreking uitgedeeld. Hierdoor kon er niet op worden gereageerd.Dit stuk is pas tijdens de commissiebespreking uitgedeeld. Hierdoor kon er niet op worden gereageerd.Dit stuk is pas tijdens de commissiebespreking uitgedeeld. Hierdoor kon er niet op worden gereageerd.Dit stuk is pas tijdens de commissiebespreking uitgedeeld. Hierdoor kon er niet op worden gereageerd.    

Voor het agendapunt was slechts 30 minuten uitgetrokken, zonder het toegezegde rapport over de Voor het agendapunt was slechts 30 minuten uitgetrokken, zonder het toegezegde rapport over de Voor het agendapunt was slechts 30 minuten uitgetrokken, zonder het toegezegde rapport over de Voor het agendapunt was slechts 30 minuten uitgetrokken, zonder het toegezegde rapport over de 

doorstroomsnelheid van de tram, hetgeen reden was om het doorstroomsnelheid van de tram, hetgeen reden was om het doorstroomsnelheid van de tram, hetgeen reden was om het doorstroomsnelheid van de tram, hetgeen reden was om het punt in februari jl. van de agenda te halen. punt in februari jl. van de agenda te halen. punt in februari jl. van de agenda te halen. punt in februari jl. van de agenda te halen. 

Het punt zou pas terugkomen als het rapport er lag. De DBHet punt zou pas terugkomen als het rapport er lag. De DBHet punt zou pas terugkomen als het rapport er lag. De DBHet punt zou pas terugkomen als het rapport er lag. De DB----partijen partijen partijen partijen weigerde uitstel en weigerde uitstel en weigerde uitstel en weigerde uitstel en negeerde de negeerde de negeerde de negeerde de 

volvolvolvoltallige oppositie. Iedereen wordt opgeroepen om op 20 maart a.s. in te spreken bij de tallige oppositie. Iedereen wordt opgeroepen om op 20 maart a.s. in te spreken bij de tallige oppositie. Iedereen wordt opgeroepen om op 20 maart a.s. in te spreken bij de tallige oppositie. Iedereen wordt opgeroepen om op 20 maart a.s. in te spreken bij de 

raadsvergadering.raadsvergadering.raadsvergadering.raadsvergadering.    



    
De De De De DBDBDBDB----partijen voeren nu partijen voeren nu partijen voeren nu partijen voeren nu plotseling plotseling plotseling plotseling aan, dat bomenkap noodzakelijk isaan, dat bomenkap noodzakelijk isaan, dat bomenkap noodzakelijk isaan, dat bomenkap noodzakelijk is,,,,    vanwege het behoud van vanwege het behoud van vanwege het behoud van vanwege het behoud van alle alle alle alle 

parkeerplaatsen.parkeerplaatsen.parkeerplaatsen.parkeerplaatsen.    

Wat werkelijk speelt isWat werkelijk speelt isWat werkelijk speelt isWat werkelijk speelt is    de aanwijzing van het plusnet. Daarover moet de gemeenteraad van Amsterdam nog de aanwijzing van het plusnet. Daarover moet de gemeenteraad van Amsterdam nog de aanwijzing van het plusnet. Daarover moet de gemeenteraad van Amsterdam nog de aanwijzing van het plusnet. Daarover moet de gemeenteraad van Amsterdam nog 

besluiten. Wethouder Wiebes ( VVD) van dbesluiten. Wethouder Wiebes ( VVD) van dbesluiten. Wethouder Wiebes ( VVD) van dbesluiten. Wethouder Wiebes ( VVD) van de centrale stad is gevoelig voor onze argumenten om maatwerk toe te e centrale stad is gevoelig voor onze argumenten om maatwerk toe te e centrale stad is gevoelig voor onze argumenten om maatwerk toe te e centrale stad is gevoelig voor onze argumenten om maatwerk toe te 

passen met behoud van de bomen.passen met behoud van de bomen.passen met behoud van de bomen.passen met behoud van de bomen.    

    



    
    

    

    

    



    
De inzet was oorspronkelijk om alleen de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren aan de noordzijde van de De inzet was oorspronkelijk om alleen de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren aan de noordzijde van de De inzet was oorspronkelijk om alleen de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren aan de noordzijde van de De inzet was oorspronkelijk om alleen de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren aan de noordzijde van de 

straat, richting de stad uit. Dit straat, richting de stad uit. Dit straat, richting de stad uit. Dit straat, richting de stad uit. Dit is variant 2is variant 2is variant 2is variant 2----b, zie hierna.b, zie hierna.b, zie hierna.b, zie hierna.    

    

    

    



    
    

    

    

    

    



    
Dit is een nieuweDit is een nieuweDit is een nieuweDit is een nieuwe    voorkeursvariant voorkeursvariant voorkeursvariant voorkeursvariant 1. De tekening 1. De tekening 1. De tekening 1. De tekening     wordt nu voor het eerst ingebracht buiten de 5 wel bekend wordt nu voor het eerst ingebracht buiten de 5 wel bekend wordt nu voor het eerst ingebracht buiten de 5 wel bekend wordt nu voor het eerst ingebracht buiten de 5 wel bekend 

zijnde varianten uit 2012. zijnde varianten uit 2012. zijnde varianten uit 2012. zijnde varianten uit 2012. Deze variant was geen onderdeel van de inspraak uit juni 2012Deze variant was geen onderdeel van de inspraak uit juni 2012Deze variant was geen onderdeel van de inspraak uit juni 2012Deze variant was geen onderdeel van de inspraak uit juni 2012....    

    

    

    



    
Dit is de ooDit is de ooDit is de ooDit is de oorspronkelijke variant 2rspronkelijke variant 2rspronkelijke variant 2rspronkelijke variant 2----B,B,B,B,    waarmee de verkeerscommissie na aanpassing had ingestemd. Hun advies is waarmee de verkeerscommissie na aanpassing had ingestemd. Hun advies is waarmee de verkeerscommissie na aanpassing had ingestemd. Hun advies is waarmee de verkeerscommissie na aanpassing had ingestemd. Hun advies is 

aan de commissieleden onthouden. Deze variant wordt aan de commissieleden onthouden. Deze variant wordt aan de commissieleden onthouden. Deze variant wordt aan de commissieleden onthouden. Deze variant wordt in de zienswijzen genoemd  als alternatief tegen in de zienswijzen genoemd  als alternatief tegen in de zienswijzen genoemd  als alternatief tegen in de zienswijzen genoemd  als alternatief tegen de de de de 

onnodige kap van alle 30 grote beeldbepalendeonnodige kap van alle 30 grote beeldbepalendeonnodige kap van alle 30 grote beeldbepalendeonnodige kap van alle 30 grote beeldbepalende    bomenbomenbomenbomen....    De variant  2De variant  2De variant  2De variant  2----B  is later als variant 1 de inspraakB  is later als variant 1 de inspraakB  is later als variant 1 de inspraakB  is later als variant 1 de inspraak    ingegaan ingegaan ingegaan ingegaan 

in juni 2012. in juni 2012. in juni 2012. in juni 2012.     De gegevens zijn pas na klachten eind juni 2012 op de website van stadsdeel Zuid geplaatst.De gegevens zijn pas na klachten eind juni 2012 op de website van stadsdeel Zuid geplaatst.De gegevens zijn pas na klachten eind juni 2012 op de website van stadsdeel Zuid geplaatst.De gegevens zijn pas na klachten eind juni 2012 op de website van stadsdeel Zuid geplaatst.    

    

    



    
Dit is een nieuwe variant en nog niet eerder ingebracht dan op 12 maart 2013.Dit is een nieuwe variant en nog niet eerder ingebracht dan op 12 maart 2013.Dit is een nieuwe variant en nog niet eerder ingebracht dan op 12 maart 2013.Dit is een nieuwe variant en nog niet eerder ingebracht dan op 12 maart 2013.    Deze mDeze mDeze mDeze maakte ook geen deel uit van aakte ook geen deel uit van aakte ook geen deel uit van aakte ook geen deel uit van 

de eerste 5 getoonde varianten  uit 2012.de eerste 5 getoonde varianten  uit 2012.de eerste 5 getoonde varianten  uit 2012.de eerste 5 getoonde varianten  uit 2012.    

    

    

    



    

    
De straat is De straat is De straat is De straat is 25 meter breed;25 meter breed;25 meter breed;25 meter breed;    daarin passen niet alle door het stadsdeel gewenste functies. Meer ruimte voor het daarin passen niet alle door het stadsdeel gewenste functies. Meer ruimte voor het daarin passen niet alle door het stadsdeel gewenste functies. Meer ruimte voor het daarin passen niet alle door het stadsdeel gewenste functies. Meer ruimte voor het 

verkeer ten koste van de bomen wijzen wijverkeer ten koste van de bomen wijzen wijverkeer ten koste van de bomen wijzen wijverkeer ten koste van de bomen wijzen wij----    en de meeste bewoners af. en de meeste bewoners af. en de meeste bewoners af. en de meeste bewoners af. Variant 2Variant 2Variant 2Variant 2----B was het uitgangspunt om zo de B was het uitgangspunt om zo de B was het uitgangspunt om zo de B was het uitgangspunt om zo de 

straat aan de Noordzijde veiliger te maken. Zie de brief van een bewoner straat aan de Noordzijde veiliger te maken. Zie de brief van een bewoner straat aan de Noordzijde veiliger te maken. Zie de brief van een bewoner straat aan de Noordzijde veiliger te maken. Zie de brief van een bewoner aan de stadsdeelraad van  februariaan de stadsdeelraad van  februariaan de stadsdeelraad van  februariaan de stadsdeelraad van  februari    2012.2012.2012.2012.    

    

    



    
Bewoners is voorgehouden, dat de voorkeursvariant 1 van het stadsdeel behoud betekende van bijnaBewoners is voorgehouden, dat de voorkeursvariant 1 van het stadsdeel behoud betekende van bijnaBewoners is voorgehouden, dat de voorkeursvariant 1 van het stadsdeel behoud betekende van bijnaBewoners is voorgehouden, dat de voorkeursvariant 1 van het stadsdeel behoud betekende van bijna    alle bomen.alle bomen.alle bomen.alle bomen.    

Niet alle reacties zijn betrokken. Het gaat om tenminste 6 bewoners die voor variant 1 kozen. Hierdoor was er een Niet alle reacties zijn betrokken. Het gaat om tenminste 6 bewoners die voor variant 1 kozen. Hierdoor was er een Niet alle reacties zijn betrokken. Het gaat om tenminste 6 bewoners die voor variant 1 kozen. Hierdoor was er een Niet alle reacties zijn betrokken. Het gaat om tenminste 6 bewoners die voor variant 1 kozen. Hierdoor was er een 

meerderheid van 31 personen voor behoud meerderheid van 31 personen voor behoud meerderheid van 31 personen voor behoud meerderheid van 31 personen voor behoud van de van de van de van de bomen en fietsstroken. Er is geen bewijs geleverd, dat er tijdig bomen en fietsstroken. Er is geen bewijs geleverd, dat er tijdig bomen en fietsstroken. Er is geen bewijs geleverd, dat er tijdig bomen en fietsstroken. Er is geen bewijs geleverd, dat er tijdig 

een bewonersbriefeen bewonersbriefeen bewonersbriefeen bewonersbrief    is verspreid is verspreid is verspreid is verspreid 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken voor devoor devoor devoor de    inloopavond van 7 juni 2012.inloopavond van 7 juni 2012.inloopavond van 7 juni 2012.inloopavond van 7 juni 2012.    



    
Voor 4 seconden tijdwinst voor de tram moeten alle bomenVoor 4 seconden tijdwinst voor de tram moeten alle bomenVoor 4 seconden tijdwinst voor de tram moeten alle bomenVoor 4 seconden tijdwinst voor de tram moeten alle bomen    worden gekapt. De file ontstaatworden gekapt. De file ontstaatworden gekapt. De file ontstaatworden gekapt. De file ontstaat    door de door de door de door de 

voorrangsregeling op devoorrangsregeling op devoorrangsregeling op devoorrangsregeling op de    rotonde van het Hoofddorppleinrotonde van het Hoofddorppleinrotonde van het Hoofddorppleinrotonde van het Hoofddorpplein,,,,    als de zeilbrug open gaat. als de zeilbrug open gaat. als de zeilbrug open gaat. als de zeilbrug open gaat.     Bij een snellerBij een snellerBij een snellerBij een snellere e e e 

doorstroming zal er geen doorstroming zal er geen doorstroming zal er geen doorstroming zal er geen autofile zijn. autofile zijn. autofile zijn. autofile zijn. De gemeentelijke diensten wijzen het voorstel van het stadsdeel af om de De gemeentelijke diensten wijzen het voorstel van het stadsdeel af om de De gemeentelijke diensten wijzen het voorstel van het stadsdeel af om de De gemeentelijke diensten wijzen het voorstel van het stadsdeel af om de 

trambaan de stad in met de auto te combineren.trambaan de stad in met de auto te combineren.trambaan de stad in met de auto te combineren.trambaan de stad in met de auto te combineren.    HieropHieropHieropHierop    is onjuist de kapaanvraag gebais onjuist de kapaanvraag gebais onjuist de kapaanvraag gebais onjuist de kapaanvraag gebaseerd.seerd.seerd.seerd.    



    
De Vereniging ZuidDe Vereniging ZuidDe Vereniging ZuidDe Vereniging Zuid----    en Pijpbelangen heeft een ien Pijpbelangen heeft een ien Pijpbelangen heeft een ien Pijpbelangen heeft een inspraakreactie gegeven op de voorstellen van de gemeentelijke nspraakreactie gegeven op de voorstellen van de gemeentelijke nspraakreactie gegeven op de voorstellen van de gemeentelijke nspraakreactie gegeven op de voorstellen van de gemeentelijke 

dienst Infrastructuur dienst Infrastructuur dienst Infrastructuur dienst Infrastructuur en de gemeenraad gevraagd strengere normen te hanteren voor het te leveren maatwerk.en de gemeenraad gevraagd strengere normen te hanteren voor het te leveren maatwerk.en de gemeenraad gevraagd strengere normen te hanteren voor het te leveren maatwerk.en de gemeenraad gevraagd strengere normen te hanteren voor het te leveren maatwerk.    

((((bij een herprofileringbij een herprofileringbij een herprofileringbij een herprofilering    voorvoorvoorvoor    karakteristieke straten dekarakteristieke straten dekarakteristieke straten dekarakteristieke straten de    bbbbijzondere boombeplanting ijzondere boombeplanting ijzondere boombeplanting ijzondere boombeplanting     als als als als uitgangspunt uitgangspunt uitgangspunt uitgangspunt nemenemenemenemennnn.)  .)  .)  .)      

    



    
Bewoners, u wordt opgeroepen Bewoners, u wordt opgeroepen Bewoners, u wordt opgeroepen Bewoners, u wordt opgeroepen brieven te sturen aan wbrieven te sturen aan wbrieven te sturen aan wbrieven te sturen aan wethouder Wiebes van Vervoer en Vethouder Wiebes van Vervoer en Vethouder Wiebes van Vervoer en Vethouder Wiebes van Vervoer en Verkeer om maatwerk toe erkeer om maatwerk toe erkeer om maatwerk toe erkeer om maatwerk toe 

te passen ite passen ite passen ite passen in de Heemstedestraat en de Ceinn de Heemstedestraat en de Ceinn de Heemstedestraat en de Ceinn de Heemstedestraat en de Ceintuurbaan. Daar speelt  hetuurbaan. Daar speelt  hetuurbaan. Daar speelt  hetuurbaan. Daar speelt  hetzelfde met het tzelfde met het tzelfde met het tzelfde met het zelfde type bomen,zelfde type bomen,zelfde type bomen,zelfde type bomen,    

ddddie ie ie ie deel uitmakedeel uitmakedeel uitmakedeel uitmaken n n n van de hoofvan de hoofvan de hoofvan de hoofdbomenstructuur van Zuid endbomenstructuur van Zuid endbomenstructuur van Zuid endbomenstructuur van Zuid en    daardoor extra daardoor extra daardoor extra daardoor extra zijn zijn zijn zijn beschermd. Hieraan storbeschermd. Hieraan storbeschermd. Hieraan storbeschermd. Hieraan storen de en de en de en de 

bestuurspartijen van Zuid, bestuurspartijen van Zuid, bestuurspartijen van Zuid, bestuurspartijen van Zuid, bestaande uit  P.v.d.A, VVD en D66 zich niet en brutaliseren de bewoners.bestaande uit  P.v.d.A, VVD en D66 zich niet en brutaliseren de bewoners.bestaande uit  P.v.d.A, VVD en D66 zich niet en brutaliseren de bewoners.bestaande uit  P.v.d.A, VVD en D66 zich niet en brutaliseren de bewoners.    

Er zijn bij het stadsdeel Zuid honderden inspraakreacties tegen deEr zijn bij het stadsdeel Zuid honderden inspraakreacties tegen deEr zijn bij het stadsdeel Zuid honderden inspraakreacties tegen deEr zijn bij het stadsdeel Zuid honderden inspraakreacties tegen de    voorgestvoorgestvoorgestvoorgestelde herprofilering en bomenkapelde herprofilering en bomenkapelde herprofilering en bomenkapelde herprofilering en bomenkap    ((((25) 25) 25) 25) van van van van 

de Ceintuurbaande Ceintuurbaande Ceintuurbaande Ceintuurbaan,,,,    binnengekomen na een oproep aan de bewonersbinnengekomen na een oproep aan de bewonersbinnengekomen na een oproep aan de bewonersbinnengekomen na een oproep aan de bewoners....    ( tussen Ruysdaelkade en Dusartstraat)( tussen Ruysdaelkade en Dusartstraat)( tussen Ruysdaelkade en Dusartstraat)( tussen Ruysdaelkade en Dusartstraat)    

Protesteer en kom inspreken bij de raadsvergadering van 20 maart a.s. Bewoners uit beide stProtesteer en kom inspreken bij de raadsvergadering van 20 maart a.s. Bewoners uit beide stProtesteer en kom inspreken bij de raadsvergadering van 20 maart a.s. Bewoners uit beide stProtesteer en kom inspreken bij de raadsvergadering van 20 maart a.s. Bewoners uit beide straten worden raten worden raten worden raten worden 

hihihihiertoe opgeroepen, ook al is het geen agendapunt. Het kappen van gezonde bomen moet stoppen.ertoe opgeroepen, ook al is het geen agendapunt. Het kappen van gezonde bomen moet stoppen.ertoe opgeroepen, ook al is het geen agendapunt. Het kappen van gezonde bomen moet stoppen.ertoe opgeroepen, ook al is het geen agendapunt. Het kappen van gezonde bomen moet stoppen.    



    

    

Spreek deze raadsleden van Zuid aan op hun tegenstrijdige gedrag van 12 maart  2013.Spreek deze raadsleden van Zuid aan op hun tegenstrijdige gedrag van 12 maart  2013.Spreek deze raadsleden van Zuid aan op hun tegenstrijdige gedrag van 12 maart  2013.Spreek deze raadsleden van Zuid aan op hun tegenstrijdige gedrag van 12 maart  2013.    


