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OPHEFFING 18 PARKEERPLEKKEN IN
SARPHATISTRAAT/VALCKENIERSTRAAT
Beste buren en overburen,
Voor u ligt een extra editie van BLOKNIEUWS naar aanleiding van het Verkeersbesluit dat
onlangs door Stadsdeel Centrum is genomen. Omdat ook de bewoners in de directe
omgeving van ‘het Sarphatiblok’ worden getroffen door de verkeersmaatregelen wordt deze
extra editie eenmalig verspreid op de adressen Sarphatistraat even nummers 204 t/m 366 en
oneven nummers 133 t/m 213.
Het Verkeersbesluit is gepubliceerd in Stadsdeelnieuws nr.46. Op de website van de
Bewonerscommissie Sarphatiblok (www.sarphatiblok.nl) is de volledige tekst van dit besluit
te lezen (http://www.sarphatiblok.nl/nieuws.htm).
In het kort komt het er op neer dat, vanwege de door de UvA gekozen bouwroute door de
Valckenierstraat, er ongeveer 18 parkeerplekken voor onbepaalde tijd verdwijnen tussen
Sarphatistraat 213 en Valckenierstraat 67 (het Van der Waalsgebouw). Zoals iedereen heeft
kunnen zien zijn de parkeerverbodsborden reeds geplaatst en zijn de parkeervakken
weggehaald.
Bewonerscommissie Sarphatiblok maakt bezwaar tegen dit besluit.
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 de 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.
Omdat in principe slechts 'belanghebbenden' bezwaar kunnen maken hebben we naast de
brief ook een handtekeningenlijst gemaakt voor iedereen die meent om welke reden dan ook
belanghebbende te zijn. Het bezit van een auto is bijvoorbeeld een belang - ook al parkeert
u niet in de Valckenierstraat, de parkeerdruk in de Sarphatistraat zal zeker toenemen. Ook
bent u belanghebbend als u veel bezoek van familie en vrienden met auto’s krijgt. Deze
kunnen nu moeilijker parkeren en zullen u misschien minder vaak kunnen bezoeken.
Het bezwaarschrift en een voorbeeld van de handtekeningenlijst zijn op www.sarphatiblok.nl
te vinden.

Staat u achter ons bezwaarschrift en bent u op welke wijze dan ook belanghebbende dan kunt u 2 acties ondernemen:

1. Ga naar www.sarphatiblok.nl en lees het bezwaarschrift en de gepubliceerde
tekst van het Verkeersbesluit. Vul het onderstaande antwoordstrookje volledig in.
Vergeet niet uw handtekening te zetten. Gooi het strookje uiterlijk 10 januari
2010 in de brievenbus van Sarphatistraat 203 hs.
of
2. Zelf een bezwaarschrift indienen - de tekst van ons bezwaar mag naar eigen
goeddunken aangepast worden. Let wel, het bezwaar dient uiterlijk 14 januari in
het bezit te zijn van het stadsdeelbestuur.
Met vriendelijke groet,
Namens bewonerscommissie Sarphatiblok
Wendy Bijwaard
Sarphatistraat 203hs

Bewonerscommissie Sarphatiblok is in februari 2009, op initiatief van enkele bewoners,
opgericht naar aanleiding van de bekendmaking van grootschalige bouwplannen van de
Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland.
De commissie vertegenwoordigt ruim honderd bewoners van het 'Berlageblok’ dat ligt aan de
Sarphatistraat (oneven nummers) 163 t/m 213 en de Valckenierstraat 66. Het complex
bestaat bijna in zijn geheel uit woningen. Verder zijn er een twee bedrijfsruimtes en een
huisartsenpraktijk gevestigd. De helft van de woningen in het blok is in handen van
particuliere eigenaars/bewoners, de andere helft is eigendom van Woonstichting de Key en
wordt door deze corporatie verhuurd.
Onze achterban wordt gevormd door bewoners van alle bewoonde huisnummers in ons blok
die schriftelijk hun steun aan ons hebben betuigd.

Bloknieuws

verschijnt onregelmatig, enkele keren per jaar.

*Bent u hier pas komen wonen en wilt u via Bloknieuws op de hoogte gehouden worden?
Vraag dan het ‘steun en handtekeningformulier’ op via sarphatiblok@gmail.com, vul het in, gooi het
bij 203-hs in de bus en laat daarop tevens uw e-mailadres voor Bloknieuws achter.

Uw reacties, vragen en/of
opmerkingen zijn van
harte welkom!
Mail naar Wendy Bijwaard:
sarphatiblok@gmail.com
Bloknieuws 4 colofon - tekst & lay-out: Wendy Bijwaard & Michel Snoeren

--- antwoordstrookje ---volledig invullen s.v.p. --- is anders niet geldig ------Ik onderschrijf het bezwaarschrift tegen het Verkeersbesluit om een parkeerverbod in te stellen tussen Sarphatistraat 213 en Valkenierstraat 67. Ik heb het
bezwaarschrift tegen het Verkeersbesluit gelezen. (zie: www.sarphatiblok.nl)
naam

Handtekening:

adres

datum

belang

