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Naar aanleiding van de recente publicatie van de Agenda Amsterdam Autoluw 
(www.amsterdam.nl/autoluw) nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst op woensda9 11 
december van 19.00 – 21.00 uur in de Posthoornkerk. 
De Agenda bevat voorstellen voor 27 maatregelen die meer ruimte gaan creëren. Ruimte om te 
lopen, te fietsen, te spelen en te genieten van groen. Zodat Amsterdam ook in de komende 20 jaar 
een leefbare en toegankelijke stad blijft. Voor onze kinderen en kleinkinderen. 

 

Een belangrijke stap in leefbaar maken van het centrum 

Een belangrijke stap in het leefbaar maken van het centrum kan worden genomen met 

aanvullende auto circulatiemaatregelen aan weerszijden van het Centraal Station. Met de knip 

voor het Centraal Station (juli 2018) is dit traject voor het autoverkeer geen doorgaande route 

meer. De verkeersintensiteit is op deze wegen met circa 30% afgenomen. Toch is het aandeel van 

het verkeer dat geen bestemming heeft in dit gebied nog aanzienlijk. Met aanvullende 

circulatiemaatregelen rond het Centraal Station kunnen we doorgaand verkeer verschuiven naar 

de aangewezen hoofdroutes voor het autoverkeer. Hierdoor ontstaat:  
 Een doorgaande fietsverbinding van Amsterdam Centraal naar stadsdeel West.  

 Een groenere en veiligere leefomgeving. 

 Minder verkeer  op de Haarlemmer Houttuinen en de Marnixstraat Noord. 

 

De voorgestelde aanpassing in de verkeerscirculatie is een maatregel met direct lokaal effect, 

positief én negatief. In straten waar naar verwachting meer verkeer komt  waaronder de Van 

Diemenstraat en de Westerdoksdijk nemen we, indien nodig, maatregelen om eventuele 

negatieve effecten te voorkomen of te verzachten. De Agenda Amsterdam Autoluw zet daarnaast 

in op generieke maatregelen die moeten leiden tot een gestage afname van de totale instroom 

van verkeer. We zetten bijvoorbeeld stevig in op het verbeteren van het openbaar vervoer, betere 

fietsvoorzieningen en deelmobiliteit. Met het invoeren van verschillende milieuzones (Actieplan 

Schone Lucht), zorgen we ervoor dat de uitstoot van het verkeer de komende jaren sterk afneemt. 

Zo werken we stap voor stap aan een leefbare en toegankelijke stad voor iedereen. 

http://www.amsterdam.nl/autoluw
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Proces besluitvorming Agenda 

De Agenda Amsterdam Autoluw met de voorgestelde maatregelen ligt binnenkort ter 

besluitvorming voor in de gemeenteraad. Met het vaststellen van de Agenda Amsterdam Autoluw 

wordt nog geen definitief besluit genomen over de voorgestelde wijzigingen in de 

verkeerscirculatie in de stad. Deze voorstellen worden na positieve besluitvorming van de Agenda 

Amsterdam Autoluw eerst nader uitgewerkt. U wordt als bewoner actief betrokken bij de 

totstandkoming van plannen in uw buurt en krijgt op meerdere momenten gelegenheid mee te 

denken, in te spreken, bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen. De nadere uitwerkingen, 

zoals een Nota van Uitgangspunten worden vervolgens weer aan de raad ter besluitvorming 

voorgelegd. Deze momenten worden uiteraard door het projectteam van de gemeente zorgvuldig 

aan u als bewoner en andere belanghebbenden gecommuniceerd.  

 

Woensdag 11 december informatiebijeenkomst 

Om u bij te praten over de projecten bij u in de buurt, organiseert de gemeente een 

informatiebijeenkomst. U kunt binnen lopen vanaf 18.45  uur voor een kopje koffie. We starten 

met een presentatie om 19.15 uur. Wees op tijd want de deuren blijven gesloten tijdens de 

presentatie. Om  20.00 uur gaan de deuren weer open zodat u met al u vragen terecht kunt op 

onze informatiemarkt.  

 

U bent van harte welkom  op:  

 Datum: woensdag 11 december  

 Locatie: Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124-126, 1013 EX Amsterdam. 

 Inloop: 18.45 – 19.15 uur 

 Presentatie: 19.15 -19.45 uur 

 Informatiemarkt: 20.00  uur 

 Einde: 21.15 uur 

 

We hopen u de 11e te mogen verwelkomen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Programmateam Agenda Amsterdam Autoluw 
  
 


