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Betreft: Bezwaarschrift tegen Verkeersbesluit Parkeerverbod
Valckenierstraat 67/ Sarphatistraat 213
Geachte bestuur,
In stadsdeelnieuws nr 46 heeft u een verkeersbesluit gepubliceerd waartegen wij
bezwaar aantekenen. Dit verkeersbesluit betreft het instellen van een parkeerverbod aan
beide zijden van de weg tussen Valckenierstraat 67 en Sarphatistraat 213.
Met dit verbod verdwijnen rond de 18 parkeerplekken die voornamelijk gebruikt worden
door bewoners van het blok Sarphatistraat 163 t/m 213 en Valckenierstraat 66. De
gronden voor ons bezwaar zijn:
1. het niet bieden van een alternatief voor de verwijderde 18 parkeerplaatsen.
De huidige parkeerplekken zijn een groot deel van de dag bezet. De parkeerdruk op de
Sarphatistraat zal onevenredig toenemen. Zeker nu ook het nieuwe kantoor van
Stadgenoot aan Sarphatistraat steeds meer in gebruik genomen gaat worden en er (nog)
geen parkeergarage is voor werknemers en bezoekers van Stadgenoot. Wij constateren
dat de auto’s en busjes van Stadgenoot zelf nu al regelmatig op deze plekken parkeren.
Daarnaast zijn een aantal bewoners met een bedrijf dat (deels) vanuit huis gevoerd
wordt, afhankelijk van deze plekken in verband met het laden en lossen van materialen.
2. het niet melden dat dit besluit een tijdelijk karakter heeft.
De bewonerscommissie Sarphatiblok is in overleg met de Universiteit van Amsterdam en
heeft afspraken gemaakt over bouwroutes tijdens de langdurige verbouwing van het
Roeterseiland. Hierbij heeft de UvA aangegeven een alternatief te onderzoeken waarbij er
geen bouwverkeer door de Valckenierstraat zal gaan. Dit zou inhouden dat in ieder geval
een deel van de parkeerplaatsen weer zou kunnen terugkeren zodra er een alternatief is
voor de bouwroute.
Verder willen wij zien dat alle parkeerplekken terugkeren zodra de mogelijkheid zich
voordoet. Dit houdt in dat vermeld dient te worden dat het besluit tijdelijk is.

Om aan ons bezwaar tegemoet te komen verzoeken wij u in alle redelijkheid een
alternatief voor de verwijderde parkeerplaatsen aan te wijzen en tevens om een
vermelding van de tijdelijkheid van het verkeersbesluit.
Graag willen we benadrukken dat we geen bezwaar maken tegen het besluit een
stopverbod in te stellen in de Valckenierstraat.
In de bijlage treft u een lijst met namen van bewoners die als direct belanghebbende dit
bezwaarschrift onderschrijven.
Met vriendelijke groet,

Wendy Bijwaard
Sarphatistraat 203 hs
1018 GJ AMSTERDAM
Tel. 06 25130387
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