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Amsterdam, 8 november 2018

Geacht college,

De Fletsersbond maakt bezwaartegen:Ar.sierdam Noord, verkeersbeslult parken, weÍen van snorletsen
StaatscouÍant 5 oktober 2018 nr 56617 (N08 00197 INT 00205

Uw besluit
Door het plaatsen van verkeersborden conforn mode G7 (Zone)van Bljlage I van het RW 1990, inc usief de
onde.borden: a) "fietsen ls toegestaan" b) "snorfietsers verboden" (op sele achtergrond) vast ie stellen dat
snorfietsers geweerd worden op: het Noorderpark, het Vl egenbos, het Baanakkerspad en het Vlkingpad
(gedee te Kadoe erbreek).

Door het plaatsen van verkee6bordei co.fornr mode C7 (zoie)van Blllagè van het Rw 1990, maaktu vanfietspaden
voetpaden. De zónale werking eidtertoe d.t het ondersche d veÍvà ttussenfiets en voetpaden waardoorde kans op
conflictsituaties tussen voeigangers en fietsers zai toenemen.

U baseert uw besluit op het rapport van 10 oktober 2014 'WeÍen snoríietser uit parken en
voetgangersgebieden'. Dat rapport was opgesteld na een motle ln de gemeenteraad van 19 december 2012 op
het Meerjarenplan Fiets, waarin gevraagd werd te lnventariseren in welke paÍken er voetgangersgebieden
snoíietsen konden woÍden g€weerd.

U overweegt dat 'ln deze rapportage een belangenafweglng is gemaakt tussen enerzijds de bereikbaarheid van
snorfietsen binnen het stadsdee Noord en anderzljds de voorde en die het weren van snorfjetsen oplevert
voor voetgangers en fietseís in paíken en voetganBersgebieden. Omdat er voetgangerszones worden lngesteld,
hadden hier nadrukkelijk ook de be angen van voetgangers en fietsers tegen elkaar afgewogen moeten
worden. Tot de belangen van fietseís behoort óók dat niet getornd woÍdt aan de kwa lieltseisen die de
gemeente heeft gesteld aan Plusnet fiets. Uw besluit treft wezenlijke de en van het Plusnet fiets.
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tn het beleidskader veÍkee rsn etten van de gemeente Amsterdam van 24ianuari2018, paíagraaf3.2. woídt
Plusnet fiets omschreven: "Het Plusnet Íiets is het netwerk met de belongrijkste daargoonde Íietsverbindingen
die zeer intensieÍ worden gebruikt. Hetzijn de beldnqrijkste verbindingen tussen stadsdelen en metde regiontlle

fietsroutes noot oongrcnzende geneenten en de groen" en recredtiegebieden rondom de stod- FiPr.cB móeten

snel, veilig en conÍartabelvan A noot B kunnen Íietsen. Voarwoarde daorbij is dot Íietsers weinig hinder hebben

von averige verkeersdeelneners, snelkunnen doorstromen bijktuispunten en dot er voor Íietsers valdoende

ruimte is om elkoorte posseren."

De m a airege L SnorlÈb noar de rijboon biedt AnsÍerdam de mogelljkheid bebording te ontwerpen zodat

snorfietsen van het fletspad geweerd kunnen worden. Het ligt meer voor d€ hand om hler bii aan proberen te

slulten dan om fietspaden te gaan bestempelen als voetpad.

De Fietsersbond verzoekt u om uwbesluitte heroverwegen en een anderemanierlevinden om snoríietsen te

weren uit de parken in Noord, dan door het lnstellen van voetgangerszores.

Hoogachtend, namens de Fletsersbond
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Jan Pietelr Nepveu {bestuuÍslid afdeling Amsterdam)
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nepveu@worldmall.n
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