
 

 

Amendement Parkeerbeleidsplan 2012 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen op 8 november 2012, 

 

Gelezen het voorstel 2012/55 - parkeerbeleidsplan 2012 

 

Constateert dat: 

• Door invoering van betaald parkeren op het Amsterdamse deel van het Amstel Business Park 

(ABP) de parkeerdruk op het Ouder-Amstelse deel is toegenomen; 

• Bedrijven op een gedeelte van het ABP vragen om toepassing van parkeerregulering; 

• Het invoeren van parkeerregulering in een bepaald gebied consequenties zal hebben voor 

naastgelegen gebieden (verdrijvingseffect) en dat inspelen op deze consequenties een lange tijd op 

zich laat wachten. 

 

Tevens overwegende dat: 

• Amsterdam heeft aangegeven het parkeertarief op het Amsterdamse deel van het ABP per 1 

januari 2013 te zullen verhogen; 

• Inwoners van de woonkern Duivendrecht in de enquete van de PvdA aangeven dat, als er gekozen 

wordt voor parkeerregulatie op het ABP, het wenselijk is om beschermende maatregelen te nemen 

voor de woonkern Duivendrecht; 

• Het invoeren van een blauwe zone een bewezen manier is om parkeerdruk tegen te gaan; 

• Het wenselijk is dat er maatregelen worden getroffen op het ABP t.b.v. een betere parkeerregulatie 

en verkeerscirculatie (o.a. vrachtwagenparkeren, doorstroming De Flinesstraat). 

 

Besluit om het besluit als volgt te wijzigen: 

• Op zo kort mogelijke termijn een blauwe zone in te voeren in het gebied Van Marwijk Kooijstraat, 

Willem Venengastraat; 

• Voor het invoeren van de blauwe zone en gedurende 3 maanden na invoering hiervan metingen 

t.b.v. de parkeerdruk te verrichten in het naastgelegen gebied, alsmede in Ouder-Amstel rondom 

de 3 OV stations Van der Madeweg, Duivendrecht, Venserpolder; 

• Tegelijkertijd, mede in overleg met ondernemers, een breed pakket aan maatregelen t.b.v. een 

beter parkeerregulatie en verkeerscirculatie op het ABP te ontwikkelen en uit te voeren; 

• Na afloop van de 3 maanden en het invoeren van een breed pakket aan maatregelen te overwegen 

of de gekozen oplossingen toereikend zijn;  

• Indien dit niet het geval is over te gaan tot het invoeren van betaald parkeren op het ABP, waarbij 

tegelijkertijd beschermende maatregelen worden genomen voor (delen van) de woonkern 

Duivendrecht. 

 

 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

 

   

Dirk-Jan Hoekstra  


