Zienswijze
8 april 2013
Afdeling Amsterdam

Aan:

deelraad van stadsdeel Noord, Amsterdam
ter attentie van mevrouw N. Schrama,
Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam.

Onderwerp:

zienswijze ontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II

Beste mevrouw Schrama,
We doen hieronder twee wijzigingsvoorstellen voor het ontwerp bestemmingsplan.
1. fietsbruggen over het Noordhollandsch Kanaal
In het bestemmingsplan ontbreken twee geplande fietsbruggen over het
Noordhollandsch Kanaal. Het gaat om een brug komende van Elzenhagen
Noord langs de noordkant van de begraafplaats en een brug komende vanaf
Elzenhagen Zuid aansluitend op de fietsroute langs de zuidkant van het
Boven‐IJ ziekenhuis. Beide zijn opgenomen in het Hoofdnet Fiets van de
gemeente Amsterdam en staan op de kaart van toekomstige fietsroutes in
het Centrum Amsterdam Noord (zie uitsnede hiernaast). Het belang van de
fietsbruggen is voor de verbinding van de oostelijke en westelijke helft van
het stadsdeel zo groot dat deze binnen tien jaar gerealiseerd zouden moeten
zijn, zelfs als de wijk Elzenhagen vertraging oploopt
Ook al sluit de omschrijving van het bestemmingsplan de bouw van een
bruggen niet geheel uit, verzoeken we u toch deze fietsbruggen en de
aansluitingen ervan op te nemen in het bestemmingsplan.
We verzoeken u ook de hoogte‐eisen van gebouwen rondom Molen
d’Admiraal zo op te stellen dat ze een fietsbrug niet verhinderen.
2. fietsparkeervoorzieningen
We vragen u om in het bestemmingsplan zowel normen op te nemen als
(inpandige) ruimte aan te wijzen voor het parkeren van fietsen.
Zeer veel bezoekers van het Boven IJ‐ziekenhuis en het winkelcentrum
komen per fiets, en dat is voor de leefbaarheid van de stad en de
gezondheid van de bezoekers een goede zaak. Om dit te stimuleren zijn voldoende fietsparkeervoorzieningen
nodig, verspreid over het gebied. In nieuwe bestemmingsplannen is het mogelijk om fietsparkeernormen op te
nemen.
met vriendelijke groet,
Gerrit Faber
Fietsersbond Amsterdam
W.G.‐plein 84, 1054 RC Amsterdam
T: 020 6128445
E: g.faber@fietsersbond.nl

